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Įstaigos pristatymas: 

 

Mokyklos pavadinimas – Panevėžio pradinė mokykla. 

Steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybės taryba. 

Teisinė forma – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, 

vaikų ugdymo institucija, teikianti pradinį išsilavinimą. 

Teisinis statutas – juridinis asmuo, kodas 190425888. 

Tipas – pradinė mokykla. 

Paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla. 

Mokomoji kalba – lietuvių. 

Pagrindinė veiklos rūšis – Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 85), rūšis – 

bendrasis pradinis mokymas, (kodas-85.20). 

Įkūrimo data – įsteigta 1990 m. rugsėjo 1 dieną, Panevėžio miesto liaudies deputatų 

tarybos vykdomojo komiteto 1990 m. balandžio 2 d. potvarkiu Nr. 91-p. 

Adresas – Ukmergės 34, LT-35180 Panevėžys. 

Telefonai – (8-45)572574; 

Faksas (8-45)572574; 

Elektroninis paštas – rastine@pradine.panevezys.lm.lt 

Mokykloje vykdomas pradinis ugdymas. Mokiniai mokosi pagal pradinio ugdymo 

programą ir įgyja pradinį išsilavinimą. 

 

 

2019 metų veiklos analizė: 

 

2017 m.  rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 302 mokiniai: 166 berniukai ir 136 mergaitės, 2018 

m. rugsėjo 1 d. yra 275 mokiniai, o 2019 m. rugsėjo 1 d. 294 mokiniai. 

 

 
2019-2020 mokslo metų pradžioje, iš darbo išėjus 3 mokytojoms, mokymo įstaigą 

pakeitė dalis mokinių, todėl 2019 metų gruodžio 1 d. mokėsi 279 mokiniai. 
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Visi II-IV klasių mokiniai mokėsi užsienio kalbą - anglų kalbą, dorinio ugdymo 

dalyką šeimos gali rinktis iš tikybos ir etikos. 

Integruotai mokės 13 specialiųjų poreikių mokinių, kuriems reikalingos pritaikytos 

programos ir jie turi vidutinius ir didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Visiems mokiniams, 

kuriems reikalinga specialioji pagalba, ją teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis 

pedagogas. 

Geri mokyklos ugdymosi rezultatai. Nors 2019 m. ugdymosi pasiekimai, skaičiuojant 

aukštesniojo lygio pasiekimus, mažėjo, bet išlieka stabiliai geri. 

Aukštesniojo lygio pasiekimai: 

 

 
 

Puikūs ir 2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 

Antrųjų klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, 

skaičiuojant aukštesnįjį pasiekimų lygį ir aukštesniojo pasiekimų lygio šalies rezultatus: 

 

 
 

Visi vertinimai yra aukštesni, nei šalies. Lyginant ir su Panevėžio miesto II klasių 

mokinių pasiekimais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, galima teigti, kad pasiekimai 

taip pat geri. Procentais išreiškus pasiekimų vidurkius, matematikos pasiekimai šalyje 77,7 proc. 

miesto 77,1 proc, o mūsų mokyklos 78,1 proc., skaitymo - šalyje 82,8 proc,, Panevėžio mieste 81,8 

proc., o mūsų mokyklos 85,5 proc., rašyme šalyje 74,6 proc., mieste 78,2 proc., o mūsų mokyklos 

82,3 proc. 

Ketvirtųjų klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, 

skaičiuojant aukštesnįjį pasiekimų lygį ir šalies aukštesniojo lygio pasiekimų rezultatus: 
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Mokyklos savivalda: Mokyklos taryba (pirmininkė Ramunė Kuprėnė), Mokytojų 

taryba, Metodinė taryba (pirmininkė Aušra Butkevičienė) ir darbo taryba (pirmininkė Vida 

Jurgaitienė). 

Gabūs ir kūrybingi mokiniai pasiekia puikių rezultatų mokyklos, miesto ir respublikos 

konkursuose ir olimpiadose bei sporto varžybose. 

Mokyklos tautinio meno kolektyvas „Saulužė“, kurio kapeloje groja ir dainuoja bei 

tautinius šokius šoka tik mūsų mokiniai, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, miesto ir 

mokyklos renginiuose. 

Mokyklos neformalaus švietimo veikla organizuota taip, kad tenkintų bendruomenės 

poreikius, todėl dauguma užsiėmimų vyksta prieš pamokas ir po pamokų. Dalis papildomų 

užsiėmimų apmokami tėvų lėšomis (anglų k. užsiėmimai, robotikos būrelis), nuo 2019 m. rugsėjo 1 

dienos veikia papildoma, tėvų lėšomis apmokama pailginta grupė, kurią lanko 2-ų klasių mokiniai. 

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos 

poreikius. Užsiėmimų metu plėtojamos vaikų kompetencijos, ugdomas pilietiškumas, tautiškumas, 

tenkinami vaikų saviraiškos poreikiai. Dalyvavimas įvairiuose projektuose, konkursuose, 

kultūriniuose renginiuose, sportinėse varžybose daro didelę įtaką vaikų asmenybės bei mokyklos 

įvaizdžio formavimuisi. 

Šiais mokslo metais mokykloje veikė 17 neformaliojo švietimo grupių. Mokiniai veiklą 

galėjo rinktis pagal savo pomėgius, pageidavimus, prigimtines savybes. Remiantis mokinių 

apklausos rezultatais – dažniausiai mokiniai rinkosi 1-2  neformaliojo švietimo grupes. Daugiausiai 

mokinių rinkosi sporto ir meninės veiklos grupes.  

 

Eil. 

nr. 

Neformaliojo švietimo 

grupės pavadinimas 

Vadovas  Kurių klasių 

vaikai lanko 

Mokinių 

skaičius 

1.  Teatras „Mažoji scena“ Vida Judokienė 1-4 klasės 34 

2. Keramikos dirbtuvės  Zita Nefienė 1-2 klasės 27 

3. Dainavimas Valentina Suleimanova 1-4 klasės 23 

4. Linksmieji muzikantai Vidas Klišys 1-4 klasės 31 

5.  Meno terapija 

„Kuriame mandalą“ 

Danguolė Junevičiūtė 1-4 klasėms 23 

6. Sportuojame  – sveikai 

gyvename 

Vida Jurgaitienė 1-2 klasės 36 

7. Sportas Gintaras Bučikas 3-4 klasės 22 

8. Gamta ir ekologija Laimutė Žukauskienė 1-2 klasėms 34 

9. Gamtamokslinė Rita Marcinkevičienė 3-4 klasės 14 
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akademija 

10. Jaunųjų matematikų 

akademija 

Daiva Brazdžionienė 4 klasė 23 

11. Jaunųjų matematikų 

akademija 

Danguolė Junevičiūtė 4 klasė 20 

12. Jaunųjų matematikų 

akademija 

Rita Marcinkevičienė 4 klasė 19 

13.  Knygų draugai Indra Motekaitienė 1-4 klasės 37 

14. Kalbu angliškai  Diana Jankevičienė 3-4 klasės 15 

15. Bendrauk drąsiai Jūratė Antipirovičienė 2 klasės 25 

16. Dailė 3-4 klasių 

mokiniams 

Birutė Kolinienė 3-4 klasės 15 

17. Dailė 1-2 klasių 

mokiniams 

Vija Dilienė 1-2 klasės 22 

                                                                                                                                               

Viso: 

420 

 

Keramikos būrelio mokiniai kartu su mokytoja Z. Nefienė mokykloje  suorganizavo 

parodas: ,, Moliūgėliai", ,, Valentino dienos širdelės" , ,, Avinėliai" ir pagamino dovanų būsimiems 

pirmokams - po pirmo ir antro renginio mokykloje.  

Dailės būrelio, vadovaujamo mokytojos V. Dilienės 1-2 klasių mokinių darbai buvo 

eksponuojami parodoje „Laukiame Kalėdų“  G. Petkevičaitės - Bitės bibliotekos vaikų ir jaunimo 

skyriuje . 

 Neformaliojo švietimo grupės "Dailė 3-4 klasėms" mokiniai kartu su mokytoja B. 

Koliniene suorganizavo piešinių paroda „Svajonių paukštis“ Panevėžio „Šaltinėlio“ bibliotekoje, 

parodą  „Tarp žiedų“ G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, parodą „Katinų 

skaičiuotės“ J. Masiulio knygyno vitrinoje, parodą „Iš močiutės skrynios“ "Šiaurinėje bibliotekoje", 

Teatro būrelio „Mažoji scena“, vadovaujamo V. Judokienės, aktoriai vaidino  klasės  Šeimos 

šventėje  bei žinių ir estetikos mokyklėlės ,,Linksmosios strazdanėlės" muzikinėje pasakoje ,,Pasaka 

be galo" Panevėžio muzikiniame teatre.  

Knygų draugų būrelis, vadovaujamas I. Motekaitienės , kiekvieną savaitę ruošė kūrybinių 

darbelių parodėles mokyklos bibliotekoje. Mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse „Skaitau 

Lietuvą!“ Panevėžio Smėlynės bibliotekoje. 1c klasės mokinė Liepa Kalpokaitė tapo konkurso 

nugalėtoja Panevėžio mieste. Būrelio mokytojos Indros Motekaitienės darbų paroda „Spalvų paletė 

tarp gėlių“ buvo suorganizuota Panevėžio r. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje. 

Mokykloje mokytoja  suorganizavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus kultūrinių renginių organizatoriaus, fotomeninino 

Virginijaus Benašo parodą „Apie JĄ - apie SAVE“. 

Sporto būreliams vadovauja V. Jurgaitienė ir G. Burčikas. Būrelių mokiniai pasiekė gerų 

rezultatų įvairiose varžybose: Panevėžio miesto 3-4 klasių virvės traukimo varžybose  - 1 vietos,  

turizmo varžybose – 2,3 vietos, bėgimo varžybose olimpinio čempiono R. Valiulio ir miesto mero 

taurei laimėti – 1 vieta (3-4 klasių grupėje), Panevėžio miesto moksleivių estafečių varžybose 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – 4 vieta,   futbolo pirmenybių pradinukų lygos varžybose  - 4 vieta, 

miesto lengvosios atletikos varžybose, šaškių žaidimo varžybose. 

Gamtos ir ekologijos būrelio mokiniai kartu su mokytoja L. Žukauskiene dalyvavo  

tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą", mažojoje gamtos 

olimpiadoje "Pelėdžiukas 2019". 2a klasės mokinė Milda Čečiotaitė  tapo diplomante. Aktyviai 

dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos paskelbtoje akcijoje  inkilų gamybos akcijoje  "Padovanok 

namus sparnuočiui".  



Būrelio „Kalbu angliškai“ mokiniai kartu su mokytoja D. Janevičiene dalyvavo mokykloje 

surengtame eilėraščių konkurse. Jame dalyvavo 2, 3, 4 klasių būrelio mokiniai. 

Buvo vykdomas mokyklos  projektas: DID YOU KNOW... ( darbai buvo eksponuojami 

mokykloje prie anglų kalbos kabineto).  

Būrelio „Bendrauk drąsiai“ mokiniai, vadovaujami mokytojos J. Antipirovičienės dalyvavo  

projektuose ,,Planšetinių kompiuterių praktinis panaudojimas“, ,,Kuriame avatarą“, parodė 

popierinių lėlių spektaklį „Meduoliukas“ 2 klasių mokyklos mokiniams, mokiniai dalyvavo 

eilėraščių konkurse. 

Būrelio „Linksmieji muzikantai“ kartu su mokytoju V. Klišiu koncertavo  būsimų pirmokų 

tėveliams,  pasirodė mokyklos  „Kaziuko mugėje“,  dalyvavo Panevėžio muzikos mokykloje 

koncerte tėveliams, sveikino mokytojas Mokytojų dienos proga. 

Iš atliktos mokiniams skirtos apklausos paaiškėjo, kad mokiniai noriai lanko, ir juo labai 

džiugina keramikos, knygų draugų, linksmųjų muzikantų, sporto būrelių veiklos. Atsižvelgiant į 

mokinių pageidavimus, norėtųsi gimnastikos, šiuolaikinio šokio, krepšinio, tyrinėjimų-bandymų 

būrelių. 

Įvertinant neformaliojo vaikų švietimo pasiektus rezultatus ir kokybę, reikia pasidžiaugti, 

kad: 

 būreliuose vaikų lankomumas yra didelis; 

 veikla vyko ne tik mokykloje, bet ir mieste; 

 pasiekti rezultatai deramai formuoja mokyklos įvaizdį. 

 Vaikai išmoko dirbti kūrybiškai, būti iniciatyviais, drąsiais, pasitikinčiais savimi.  

 

Mokykla pilnai apsirūpinusi vadovėliais ir daugeliu mokymo priemonių, plakatais. 

Pradėtas ugdymas pagal naujai įsigytus vadovėlius serijos „Taip“. Jais aprūpinti visi 1-3 klasių 

mokiniai. Įsigytos 2 interaktyvios lentos ,,PROMETHEAN ACTIVBOARD“, kurios sumontuotos 

mokytojų Audronės Gubistienės ir Editos Daraškienės klasėse. 

Įvestas internetinis ryšys visose klasė ir aprūpintos IKT pamokų vedimui. Mokyklos 

bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys, kurį naudoja mokiniai planšečių pagalba skaitantys 

knygas. 

Įrengta ,,Atradimų klasė“, kurioje įrengtas interaktyvus ekranas „Activpanel 70“, 

rengiama pasaulio pažinimo priemonių naudojimo klasės dalis (patyriminiam mokymuisi). Šioje 

aktyvaus ugdymo klasėje pagal iš anksto suderintą darbo grafiką mokytojos veda interaktyvias 

pamokas ir bandymus bei kitas aktyvias veiklas. Nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos šios klasės 

užimtumas – 80 proc. 

Įrengta edukacinė erdvė II-ojo aukšto koridoriuje ,,Spalvotas pasaulis“. 

Mokykla dalyvauja „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“, smurto ir patyčių prevencijos „Antras žingsnis“ programose. 

Metų sąmata vykdyta ir įvykdyta, gautos lėšos panaudotos tikslingai ir planingai, 

įsiskolinimų nėra. 

 Mokykloje mokosi tik Lietuvos piliečiai. 

 Mokykloje 2019 metais dirbo pagal 2017-2019 metų mokyklos strateginį planą. 

(Pritarta Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2017 m. 

vasario 2 d. įsakymu Nr. VĮ-42), ir 2018 metų veiklos planu, kur pagal strateginį planą 

numatoma vizija - pageidaujama, populiari, saugi, kūrybiškumą ugdanti, aukštų mokymosi 

pasiekimų siekianti ir įvairius mokinių poreikius tenkinant penkiolikos klasių mokykla, o misija 

- prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės sutarimais ir humaniškais 

santykiais savo veiklą grindžianti pradinė mokykla. Teikiami prioritetai: 

 Rezultatai:  
  Pasiekimai ir asmeninė pažanga, jos fiksavimas; 

 Veiksmingos pamokos ugdymo diferencijavimas, individualizavimas; 



               Ugdymas mokyklos gyvenimu: 

 Santykiai ir mokinių savijauta ir palankesnis klasių mikroklimatas; 

 Prevencinės smurto ir patyčių veiklos; 

 Įdomios ir prasmingos veiklos, įvykiai ir nuotykiai; 

Tikslai, įgyvendinimo priemonės ir jų uždaviniai: 

1. Tikslas: Visuminio ir kokybiško ugdymo, užtikrinančio mokyklos ir mokinio pažangą, 

pagalbos mokiniui tobulinimas. 

Priemonės: 

 Racionalaus mokyklos veiklos ir ugdymo planavimo, ugdymo organizavimo programa. 

 Pamokos veiksmingumo ugdymo programa. 

 Ugdymosi pasiekimų gerinimo ir individualios mokinio pažangos ugdymo ir fiksavimo 

programa. 

 Saviraiškos ir poreikių tenkinimo, kūrybiškumą, iniciatyvumą ir prasmingą veiklą 

ugdanti programa. 

 Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo programa „Dovana Lietuvai“ 

2. Tikslas: Saugios ir įvairios edukacinės aplinkos, bendradarbiavimo ir veikimo kartu 

plėtojimas. 

Priemonės: 

 Ugdymo mokyklos gyvenimu ir VGK programa. 

 VA programa. 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. 

 Mokyklos tarybos programa. 

 Ugdymosi aplinkų kūrimo ir finansinės veiklos programa 

 

Svarbiausi mokinių pasiekimai ir dalyvavimai konkursuose, projektuose, olimpiadose: 

 

 

3c klasė (mokytoja Audronė Gubistienė) 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

I pusmetis 

1.  Respublikinis konkursas ‚Robotas 

mano geriausias draugas“. 

25 Dovydas Magyla – 5 vieta. 

Apdovanotas Inovacijų savaitės 

prizais. 

2. Tarptautinė matematikos Kings 

olimpiada. 

1 Domas Jonuška – padėkos raštas. 

II pusmetis 

1.  Panevėžio miesto moksleivių triukų 

su futbolo kamuoliu konkursas. 

5 Nugalėtojai: 

1. Rytis Varnas 

2.Matas Kucakovas  

Kiekvienas apdovanotas futbolo 

kamuoliu su futbolininkų Povilo 

Lukšio ir Manto Savėno parašais. 

2. Meninio skaitymo konkursas 

„Skaitau Lietuvą“ Smėlynės 

bibliotekoje. 

1 Tadas Garbauskas – padėkos 

raštas 

3. Tarptautinis  KINGS matematikos 1 Domas Jonuška – padėkos raštas 



konkursas. 

4. Panevėžio miesto pradinių klasių 

mokinių projekto „Per knygą - į 

gamtąׅ“ skaitymo skatinimo 

konkursas „Knygų mugė“. 

 

1 Rytis Varnas – diplomas ( II vieta 

) 

5. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“. 

12 Rytis Varnas ir Kajus Daugvila – 

IV vieta mokykloje antrokų tarpe. 

6. Panevėžio rajono ir miesto pradinių 

klasių mokinių konkursas 

„Skaitymo dirbtuvės: piešiu 

tekstą“, 

1 Rytis Varnas – padėka. 

 

3a klasė (mokytoja Laimutė Žukauskienė) 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

II pusmetis 

1.  Edukaciniai konkursai „OLYMPIS 

– 2019“  Pavasario sesija. 

Biologijos konkursas 

 

6 I laipsnio diplomas  5 

mokiniai 

Kornelija Zubkaitė,  Nojus 

Grigalis, Kornelija Ruočkaitė,  

Dovidas Bylinskis, Vytas 

Žostautas. 

 

      II laipsnio diplomas  

       Jokūbas Vaiginis 

 

2. Lietuvių kalbos konkursas 

 

Matematikos konkursas 

I laipsnio diplomas  3 mokiniai:  

Kornelija Ruočkaitė, Vytas 

Žostautas, Dovidas Bylinskis 

II laipsnio diplomas  

Kornelija Zubkaitė 

III laipsnio diplomas 

Aneta Stasiūnaitė 

 

        

4 I laipsnio diplomas  4 

mokiniai:  

Vytas Žostautas, Kornelija 

Ruočkaitė, Kornelija Zubkaitė, 

Nojus Grigalis. 

II laipsnio diplomas 2 

mokiniai 

Dovidas Bylinskis, Aneta 

Stasiūnaitė 

 

3. Informacinių technologijų 

konkursas  

 

2       I laipsnio diplomas 2 

mokiniai:  

      Kornelija Ruočkaitė, Dovidas 

Bylinskis 

 

II pusmetis 

1.  Edukaciniai konkursai „OLYMPIS 

– 2019“  Rudens sesija. 

Lietuvių kalbos konkursas 

 

 

 

 

 

I laipsnio diplomas  6 



 

 

6 mokiniai:  

Kornelija Ruočkaitė, Stela 

Gylytė, Nojus Grigalis, 

Dovidas Bylinskis, Vytas 

Žostautas, Jokūbas Vaiginis. 

 

2. Matematikos konkursas 

 

 

5 II laipsnio diplomas 5 

mokiniai: 

Kornelija Ruočkaitė, Nojus 

Grigalis, Dovidas Bylinskis, 

Vytas Žostautas, Jokūbas 

Vaiginis. 

III laipsnio diplomas 

Stela Gylytė 

 

3.        Informacinių technologijų 

konkursas  

 

3       II laipsnio diplomas 3 

mokiniai:  

     Stela Gylytė, Kornelija 

Ruočkaitė, Dovidas Bylinskis 

III laipsnio diplomas 

Jokūbas Vaiginis 

 

4. Mažoji gamtos olimpiada 

„Pelėdžiukas 2019“ 

 

1 Milda Čečiotaitė – 

diplomantė 

 

5. Futbolo varžybos mieste. 1 Rokas Vašėta-dalyvis 

 

6. Tautinių šokių festivalis „Draugai 

draugams“ Utenoje 

20  

7. Gamtos Kengūra 2019 

 

2 Stela Gylytė, Aneta Stasiūnaitė 

 

8. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2019“ 

 

4 Stela Gylytė, Kornelija Ruočkaitė,  

Aneta Stasiūnaitė,  Vytas 

Žostautas 

 

9. Inkilų gaminimo akcija 

„Padovanok namus sparnuočiui“ 

 

2 Eidas Šumskis, Gabrielius Knyva 

 

 

2a klasė (mokytoja Edita Daraškienė) 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

2018 m.m. – 2019 m.m. 

I pusmetis 

1.  Lietuvių kalbos konkursas ,,Olympis 

2018“ rudens sesija 

2 

Saulė Likšaitė – 1 – o laipsnio diplomas; Robertas 

Alekna  – 1 – o laipsnio diplomas. 

2. Matematikos konkursas ,,Olympis 2 Robertas Alekna – 1 – o laipsnio 



2018“ rudens sesija diplomas; Saulė Likšaitė – III –io 

laipsnio diplomas. 

3. Pasaulio pažinimo konkursas 

,,Olympis 2018“ rudens sesija 

1 Robertas Alekna – 1 – o laipsnio 

diplomas. 

II pusmetis 

1.  Lietuvių kalbos konkursas ,,Olympis 

2019“ pavasario sesija 

1 Robertas Alekna  – 1 – o laipsnio 

diplomas. Diplomas ir prizai už 

puikius respublikinius rezultatus. 

2. Matematikos konkursas ,,Olympis 

2019“ pavasario sesija 

1 Robertas Alekna  – 1 – o laipsnio 

diplomas. Diplomas ir prizai už 

puikius respublikinius rezultatus. 

3. Pasaulio pažinimo konkursas 

,,Olympis 2019“ pavasario sesija 

1 Robertas Alekna  – 1 – o laipsnio 

diplomas. Diplomas ir prizai už 

puikius respublikinius rezultatus. 

4. Panevėžio miesto ir rajono pradinių 

klasių mokinių ir mokytojų renginys 

„Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą“. 

1 Liepai Kalpokaitei padėka už 

dalyvavimą. 

5. Panevėžio miesto ir rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių teorinė – 

praktinė konferencija ,,Langas į 

gamtą“ 

1 Saulė Likšaitė konferencijoje skaitė 

pranešimą tema ,,Kodėl paukščiai 

turi tokius skirtingus snapus?“. 

Mokinė gavo padėką už 

dalyvavimą. 

6. Meninio skaitymo konkursas 

mokykloje ,,Žodžiai iš vaiko 

širdies“. 

1 Liepa Kalpokaitė – 1 vieta 

mokykloje. 

7. Panevėžio miesto mokinių 

gamtininkų mokslinė konferencija 

,,Aplinka ir aš“ 

 Saulė Likšaitė konferencijoje skaitė 

pranešimą tems ,,Kodėl paukščiai 

turi tokius skirtingus snapus?“. 

Diplomas už dalyvavimą. 

8. Meninio skaitymo konkursas 

,,Skaitau Lietuvą“  Smėlynės 

bibliotekoje 

1 Liepa Kalpokaitė – 1 – a vieta 

mieste. 

9.  Panevėžio miesto pradinukų meninio 

skaitymo konkursas Panevėžio 

Paltaroko gimnazijoje 

1 Liepa Kalpokaitė – 1 –a vieta 

mieste (1 -2 kl.). 

10. Tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra – 2019“ 

8 Evita Čepaitytė –  2 – a vieta 

mokykloje ir 3- ia vieta Panevėžio 

mieste. 

Juozas Semaška – 3 – ia vieta 

mokykloje ir 8 – a vieta Panevėžio 

mieste. 

Saulė Likšaitė – 4 – a vieta 

mokykloje ir 10 –a vieta Panevėžio 

mieste. 

11. Respublikinis piešinių konkursas 

,,Aš ir mano svajonių akiniai“ 

25 Padėkos vaikams, mokytojai. 

2019 m.m. 

I pusmetis 

1 Panevėžio miesto ir Panevėžio 

rajono 1 -4 klasių mokinių mokslinė- 

1 Saulė Likšaitė konferencijoje skaitė 

pranešimą tema ,,Kodėl paukščiai 



praktinė konferencija ,,Ieškau, 

tyrinėju, atrandu“ 

turi tokius skirtingus snapus?“. 

Diplomas už dalyvavimą. 

2 Iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“. 

25 Padėkos raštas mokiniams. 

3 Olimpiada Kings finalinis turas -

2019 

Lietuvių kalba 

1 Robertas Alekna 

1 –ojo lygmens diplomas. 

 4 Olimpiada Kings finalinis turas -

2019 

Matematika 

1 Robertas Alekna 

1 –ojo lygmens diplomas. 

 5 Olimpiada Kings finalinis turas -

2019 

Pasaulio pažinimas 

1 Robertas Alekna 

1 –ojo lygmens diplomas. 

 

4c /1c klasė (mokytoja Rita Marcinkevičienė) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

 

1.  Tarptautinis edukacinis konkursas 

‚Olympis‘‘rudens sesija. 

2 Ieva Grabauskaitė-lietuvių k., anglų 

k.,matematika, pasaulis-1 laipsnio 

diplomai. 

2. Tarptautinis konkursas ;Kings‘‘ 1 Ieva Grabauskaitė-matematika, anglų 

k.-1 laipsnio diplomai. 

3. Tarptautinis edukacinis konkursas 

,Olympis‘‘pavasario sesija. 

1 Ieva Grabauskaitė-lietuvių 

k.,matematika, pasaulis-1 laipsnio 

diplomai. Anglų k.-medalis 

4. Tarptautinis konkursas ,Kings‘‘ 1 Ieva Grabauskaitė-lietuvių k., 

matematika, anglų k.-sertifikatai. 

5. Turizmas 1 Aidas Vaisiauskas-3 vieta. 

6. Virvės traukimas 3 Meda Šinkevičiūtė, Aistė 

Butkevičiūtė, Eva Binzaitė-1 vieta. 

 

3a klasė (mokytoja Aušra Butkevičienė) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

 

1.  Panevėžio r. Velžio gimnazija  

Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą  

 

 

1 mokinė EMA PETREVIČIŪTĖ 

PADĖKA  

Už dalyvavimą konkurse ir puikų 

darbą poroje 

 

2.  

Panevėžio Smėlynės biblioteka, 

,,Saulėtekio“ progimnazija, 

1 mokinė EMA PETREVIČIŪTĖ 

 NOMINACIJA 

 Kalbos taisyklingumas 



Šiaurinė biblioteka  

Meninio skaitymo konkurso 

,,Skaitau Lietuvą“  

 

 

3. Panevėžio Rožyno progimnazija 

 

1 mokinys DANIELIUS STAIŠIŪNAS 

PADĖKA  

Už Panevėžio miesto ir rajono 1-4 

klasių mokinių mokslinėje- 

praktinėje konferencijoje ,,Ieškau, 

tyrinėju, atrandu“ parengtą ir 

pristatytą pranešimą ,,Pelėsis- 

draugas ir priešas“ 

 

 

4a  (mokytoja Birutė Kolinienė) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

 

1.  Tarptautinis matematikos žinių 

konkursas KENGŪRA 2019 

6 Jokūbas Slučka – 1 vieta mokykloje; 

6 vieta miesto dalyvių dešimtuke. 

2. Projektas „Gamtos Kengūra 2019“ 4 Dalyvių padėkos 

3. Virvės traukimo varžybos 3 I-oji vieta su mokyklos komanda 

4. Turizmo varžybos 2 I-oji vieta su mokyklos komanda 

5. Estafečių miesto varžybos  3 Dalyvavimas su mokyklos komanda 

6. Futbolo varžybos  2 Dalyvavimas su mokyklos komanda 

 Kūrybinių darbų parodos miesto 

bibliotekose ( „Šiaurinėje“, „G. 

Petkevičaitės- Bitės viešosios 

bibliotekos vaikų skyriuje“  

24 3 parodos 

 

 Panevėžio m. saugaus eismo 

konkursas „Aš matomas tamsoje“ 

24 Laimėtojai 4-ų klasių grupėje 

(diplomas) 

 

 

 

4a/1a  (mokytoja Daiva Brazdžionienė) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius  

(Iš viso) 

Pasiekimai ir laimėjimai 

 

1.  Tarptautinis 1-4 kl. mokinių 

piešinių ir dailyraščio konkursas ,, 

Ir aš mažas buvau“. 

Dalyvavo 3 

mokiniai 

Padėkos raštai 

2. Tarptautinis matematikos 

 ,, Kengūros“konkursas 

Dalyvavo 11 

mok. 

Elzė Kęstaitytė. Panevėžio mieste 5 

vieta, mokykloje 4 klasių tarpe  – 1 

vieta.  



3. Panevėžio miesto matematikos 

olimpiada 

1 mokinys Kernius Čerkauskas - IV- ta vieta 

4. Diktanto konkursas mokykloje   1-2 vietos.  

 

Svarbi veikla vyko klasėse, bibliotekoje. Vyko klasių projektai: skaitymo skatinimo, 

proto mūšiai po perskaitytos knygos, planšetinių kompiuterių panaudojimas bibliotekoje skaitant 

juose rekomenduojamą literatūrą, vykdyta akcija „Knygų draugas“ ir kt. Programa veiksminga, nes 

standartizuotų testų rezultatai parodė, kad mūsų mokyklos mokinių skaitymo ir rašymo rezultatai 

žymiai aukštesni negu respublikos ir miesto rezultatai.  

Saviraiškos ir poreikių tenkinimo ugdymo programa leido mokiniams lankyti neformaliojo 

švietimo grupes, dalyvauti ir organizuoti klasių bei mokyklos, miesto renginius. Mokiniai veiklą 

galėjo pasirinkti pagal savo pomėgius, pageidavimus, prigimtines savybes. Dalis mokinių lankė po 

kelias neformaliojo švietimo grupes. Specialiųjų poreikių mokiniai taip pat pasirinko neformaliojo 

švietimo veiklą pagal savo poreikius ir pageidavimus. Daugiausiai mokiniai rinkosi meninės 

veiklos, sporto ir sveikos gyvensenos grupes. Neformalaus švietimo grupės daugiausia veikia nuo 8 

valandos prieš pamokas ir po pamokų, kad mokiniams būtų patogu jas lankyti ir tenkinti poreikius.  

 Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai, sporto šventės, festivaliai, vakaronės su 

tėveliais, nominantų šventės, parodos ir netradiciniai klasių renginiai kartu su mokinių šeimomis.  

Mokykloje veikė: Vaiko gerovės komisija, patyčių prevencijos grupė, įsivertinimo 

grupė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija, mokyklos taryba ir ugdymosi 

aplinkų kūrimo darbo grupė. 

Įsivertinimo grupė tyrė ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo svarbą ir įtaką 

ugdymosi pasiekimams, pradėta ruoštis specialiosios pedagogės atestacijai, mokyklos taryboje buvo 

analizuojami patys svarbiausi mokyklos veiklai reikalingi klausimai. 

VGK darbas buvo aktyvus ir labai svarbus. Su pradėta vykdyti patyčių prevencine 

programa „Antras žingsnis“ buvo supažindinti tėvai, klasėse vyko pokalbiai apie patyčių prevenciją, 

individualūs pokalbiai, kiekvieną savaitę vyko šios programos įgyvendinimas. Vykdoma patyčių 

prevencijos programa leido mokiniams būti drąsiems ir išsakyti savo nuomonę, baimes. VGK 

susirinkimų metų analizuojamos ir atskirų mokinių elgesio problemos, vertinami mokinių, 

patiriančių mokymosi sunkumų, gebėjimai. 

2019 metų gruodžio mėnesį, atlikus platųjį mokyklos įsivertinimą, nustatytos 

mokyklos SSGG: 

 

Stiprybės 

 Saugi aplinka pradinių klasių mokiniui (nėra 

vyresniųjų klasių mokinių). 

 Geras mikroklimatas įstaigoje. 

 Aukšti mokinių akademiniai ir 

neakademiniai pasiekimai. 

 Pagalbos mokiniui specialistų pagalbos 

prieinamumas bei kokybė. 

 Patogi įstaigos geografinė padėtis mieste. 

 Mokyklos puoselėjamos ilgametės tradicijos. 

 

Silpnybės 

 Finansinių išteklių trūkumas ugdomosios 

aplinkos modernizavimui.  

 Nepakankamas tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą. 

 Mokytojams trūksta patirties dirbant su SUP 

turinčiais mokiniais. 

 Silpna mokyklos tinklaveika. 

 Dalis tėvų nepasitiki mokytojais. 

Galimybės 

 Mokyklą pristatančių priemonių 

atnaujinimas. 

Grėsmės/pavojai 

 Vyriausybės nesugebėjimas pildyti 

įsipareigojimus dėl mokytojo darbo 



 Edukacinių erdvių kūrimas. 

 Pamokos kokybės tobulinimas.  

 Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo 

tobulinimas. 

 Dalyvavimas finansuojamuose projektuose; 

socialinių partnerių, mokyklos rėmėjų 

paieška. 

 Naujų tradicijų kūrimas ir diegimas. 

 Mokytojų lyderystės skatinimas. 

 Šiuolaikinių ugdymo (-si) priemonių 

įsigijimas.  

 Nuoseklus socialinių-emocinių įgūdžių 

lavinimas. 

apmokėjimo sąlygų. 

 Mokytojų trūkumas ir motyvacijos 

mažėjimas dėl aukštų profesinės 

kompetencijos reikalavimų ir darbo 

užmokesčio neatitikimo.  

 Mažėjantis mokinių skaičius. 

 Tėvų  pedagoginių, psichologinių žinių, 

socialinių įgūdžių stoka ir augantis 

nepasitikėjimas pedagogais. 

 

 

Atlikus 2019 metų veiklos analizę, platųjį veiklos įsivertinimą, 2020 metų sausio 3 

dieną, Mokytojų tarybos posėdžio metu bei atlikus tėvų nuomonių apklausą, buvo nustatytos 

mokyklos vizija, misija bei strateginiai tikslai ne tik 2020 metams, bet ir visam 2020-2024 metų 

strateginiam planui.  

 

 

VIZIJA 

 

Auginanti ir auganti mokykla 

 

 

MISIJA 

Teikdama kokybišką valstybinius išsilavinimo standartus atitinkantį pradinį ugdymą, 

mokykla: 

- tenkina sumanaus (smalsaus, kūrybingo ir atsakingo) pradinuko poreikį pažinti, išbandyti ir 

mokytis; 

- lavina išskirtinius vaiko gebėjimus ir įgūdžius, padeda įveikti sunkumus;  

- bendradarbiaudama su šeima padeda atskleisti žmogiškąsias vertybes, moko jomis grįsti 

savo gyvenimą; 

- siekia sudaryti sąlygas tėvams sėkmingai derinti jų šeimos ir darbo įsipareigojimus.  

 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS 

 

Profesionalumas 

Profesionalumą suprantame kaip nuolatinį tobulėjimą plėtojant savo stipriąsias asmenines ir 

profesines kompetencijas, todėl: 

- nuolat esame entuziastingi, siekiame būti priekyje, dirbti geriau, lanksčiau ir kūrybiškiau; 

- siekiame tobulėti ir keistis, nuolat ieškome naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų; 

- nuolat mokomės, kaupiame žinias, tobuliname kompetencijas ir gerąja patirtimi dalijamės su 

kolegomis; 

- suprantame, kad inovacijos yra mūsų konkurencinio pranašumo pagrindas; 



- priimame drąsius sprendimus ir jaučiamės atsakingi už juos; 

- esame atsidavę darbui bei atviri naujovėms. 

 

Pagalba 

Pagalba mums reiškia ne tik vidinę nuostatą padėti šalia esančiam, bet ir drąsą kreiptis pagalbos 

pačiam ir atvirai ją priimti, todėl: 

- susidūrę su problemomis profesiniame kelyje ar asmeniniame gyvenime, aktyviai jas sprendžiame; 

- pastebėję, kad kolega, ugdytinis ar jo šeimos nariai turi problemų, siūlome pagalbą įveikti 

problemas kartu; 

- informuojame atsakingas institucijas ir atsakingus asmenis pastebėję smurto prieš vaikus požymių. 

 

Atsakomybė 

Atsakomybę suprantame, kaip laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, todėl:  

- prieš imdamiesi  veiklų ar veiksmų, išanalizuojame padėtį, įvertiname galimas pasekmes ir 

geranoriškai aptariame su kolegomis laukiamus rezultatus;  

- laikomės duoto žodžio: mokiniui, šeimai, kolegoms; 

- pabaigiame pradėtus darbus iki galo ir mielai dalijamės gerąja patirtimi su kolegomis.  

 

Pagarba 

Pagarba mums reiškia besąlygišką aplinkos priėmimą, todėl: 

- tikime, kad svarbiausia yra santykiai, todėl pagarbiai ir argumentuotai kalbėdamiesi 

bendruomenėje siekiame įstaigos vizijos įgyvendinimo. 

- su kiekvienu vaiku elgiamės sąžiningai ir pagarbiai, besąlygiškai priimdami jį, kaip unikalią 

individualybę; 

- nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų; 

- konstruktyviai priimame kritiką ir teikiame grįžtamąjį ryšį. 

 

STRATEGINĖS KRYPTYS IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Strateginė kryptis Strateginiai tikslai 

1.Sąlygų, padedančių mokiniams 

sėkmingai mokytis, tobulinimas 

1.1. Mokymosi lyderystės ugdymas. 

1.2. Pamokos kokybės gerinimas. 

1.3. Individualių mokinio ugdymo (-si) poreikių 

tenkinimas. 

2.Savitos mokyklos įvaizdžio 

formavimas. 

2.1. Mokyklos tinklaveikos tobulinimas. 

2.2. Mokyklą pristatančių priemonių kūrimas. 

2.3. Saugios ir mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

 

 



2020 METŲ TIKSLAI: 

 

1. Sėkmingo ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas. 

2. Pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas bei mokinio individualios pažangos 

stebėjimo tobulinimas. 

3. Naujų edukacinių ir mokymo(si) aplinkų kūrimas bei tvarkymas siekiant mokyklos 

įvaizdžio gerinimo. 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS: 

 

1. Sėkmingo ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas. 

Eil. nr. Veikla   Atsakingi Laikas 

1.1. Veiklą reglamentuojančių dokumentų, K. Žaltauskienė Per metus 

 ataskaitų rengimas ir koregavimas:   

 Tarifikacija, etatų sąrašai.   K. Žaltauskienė 
  Sausis,        
birželis, 

          rugsėjis 

 Pamokų, neformaliojo K. Žaltauskienė 

 
Sausis, 
rugsėjis 

 vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai D. Dausienė  

 Klasių sąrašų sudarymas   K. Žaltauskienė 
Birželis-
rugpjūtis 

1.2. 2020-2021  mokslo   metų   ugdymo K. Žaltauskienė Balandis- 
 planas:         rugpjūtis 

 Darbo grupės  projektui parengti K. Žaltauskienė Balandis 
 sudarymas         

 Projekto rengimas ir pristatymas K. Žaltauskienė, Gegužė- 
 mokyklos bendruomenei   darbo grupė rugpjūtis 

1.3. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai D. Dausienė 
Gegužė-
rugsėjis 

1.4. VGK veiklos planas ir ataskaita D. Dausienė, 
Sausis, 
rugsėjis, 

         komisijos nariai gruodis 

1.5. Mokyklos 2021 metų veiklos planas K. Žaltauskienė, Lapkritis- 

         darbo grupė gruodis 

1.6. Finansinės politikos dokumentai, K. Žaltauskienė Pagal poreikį 
 ataskaitų rinkiniai     R. Šneiderytė  

           

1.7. Darbo saugos dokumentų  rengimas,  K. Žaltauskienė Pagal poreikį 

 koregavimas.      R. Kropienė  

1.8. Mokinių asmens bylų tvarkymas. Klasių mokytojos, Birželis-liepa, 
 Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas M. Morėnienė išsilavinimo 

          pažymėjimų 

          išdavimas 

1.9. Informacinių sistemų  (mokinių, K. Žaltauskienė 
Pagal 
nustatytus 

 pedagogų  registrų  ir  kt.),  mokyklos D. Dausienė terminus 

 elektroninio dienyno formavimas M. Morėnienė  



1.10. Mokyklos veiklos stebėsenos  K. Žaltauskienė, 
Rugsėjis, 
sausis 

 vykdymas ir statistinių ataskaitų D. Dausienė  

 rengimas         

1.11. Mokyklos tinklalapio atnaujinimas K. Žaltauskienė Pagal poreikį 
           

1.12. Viešųjų pirkimų vykdymas   R. Kropienė Pagal poreikį 

1.13. 

Patalpų nuomos paslaugos teikimas 
viešosioms įstaigoms, laisviesiems 
mokytojams/ K. Žaltauskienė Pagal poreikį 

         R. Kropienė  

1.14. Metinės inventorizacijos atlikimas R. Kropienė Lapkritis 

         R. Šneiderytė  

1.15. Socialinės, specialiosios ir psichologinės D. Dausienė Nuolat 
 pagalbos teikimas     pagalbos vaikui specialistai  

1.16. Būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas 
K. Žaltauskienė 
D. Dausienė  Birželio II 

         1 klasių mokytojai savaitė 

    
1.17. NMPP vykdymas 2, 4 klasių D. Dausienė Balandis - 

 mokiniams  gegužė 

1.18 Darbuotojų,   dirbančių   pagal   darbo K. Žaltauskienė Sausis 

 sutartis, kasmetinis veiklos vertinimas R. Kropienė  

1.19. Mokytojų pavadavimo užtikrinimas D. Dausienė Pagal poreikį 
1.20. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais: K. Žaltauskienė Per metus 

 Individualūs susitikimai su  ugdymo K. Žaltauskienė, Per metus 
 problemų turinčiais mokinių tėvais VGK  

          

          

        
          

 Tėvų susirinkimai klasėse   Klasių mokytojos 2-3 kartus per 

         metus 

1.21. Savivaldos institucijų ir mokyklos K. Žaltauskienė 
Pagal 
numatytus 

 valdyme dalyvaujančių grupių posėdžių  terminus 

 Organizavimas.     

1.22. VGK veiklos plano vykdymas  D. Dausienė 
Pagal 
numatytus 

        terminus 

    
 1.23. Pedagoginės priežiūros organizavimas: K. Žaltauskienė Per metus 

 Pagalba naujai pradėjusiems dirbti K. Žaltauskienė, Rugsėjis- 
 mokytojams      D. Dausienė gruodis 

          

 1 klasių mokinių ir naujai atvykusių L. Seferoglu Lapkritis - 
 mokinių adaptacija      gruodis 

 Pamokų stebėjimas pagal poreikį K. Žaltauskienė, Pagal poreikį 
 (mokinių veiklos stebėjimas; mokytojų D. Dausienė,  

 veiklos stebėjimas)     Metodinė taryba  



1.24. E-dienyno pildymo priežiūra  D. Dausienė Per metus 
          

 
Mokinių pusmečio 
rezultatų vertinimas.    D. Dausienė Balandis, 

         lapkritis 

 Mokinių  pasiekimų  įvertinimų D. Dausienė Birželis 
 tvarkymas        

 1.25.  Direkciniai administracijos pasitarimai K. Žaltauskienė 

Kiekvieną 

pirmadienį 

 1.26.  Mokytojų tarybos susirinkimai K. Žaltauskienė 

Vasaris, 

birželis, 

rugpjūtis 

 1.27.  Metodinės tarybos susirinkimai D. Dausienė  1 k./mėn. 

 1.28. 

 Bendri renginiai su miesto, rajono 

ikimokyklinių  įstaigų priešmokyklinukais 

 K. Žaltauskienė, D. Dausienė 

3-4 klasių mokytojos Visus metus 

 1.29.  Mokyklos veiklos ataskaitos rengimas.  K. Žaltauskienė gruodis 

 1.30. 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacinės 

komisijos posėdis: L. Seferoglu atestacija.  K. Žaltauskienė  gruodis 

 1.31. 

 Mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų peržiūra ir atnaujinimas: 

-darbo tvarkos taisyklės; 

-asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 

-mokymo sutartis; 

-kiti dokumentai.  K. Žaltauskienė 

 Balandis-

birželis 

  1.32. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
 K. Žaltauskienė, 
Įsivertinimo grupė  

 organizavimas:     

 veiklos numatymas  K. Žaltauskienė, Vasaris 

     Įsivertinimo grupė  

    
 Tobulinamų rodiklių  įsivertinimas  ir K. Žaltauskienė, I-II pusmetis 

 apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų Įsivertinimo grupė  

 parengimas      

       

 

2. Pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas bei mokinio individualios pažangos 

fiksavimo ir stebėjimo tobulinimas. 

 

Eil. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, Vykdymo 

Nr.  vykdytojas terminas 

2.1. 

 

Laisvės gynėjų dienos – sausio 13-tosios 

paminėjimas 
D. Dausienė, L. 

Seferoglu 

Sausis 

 

2.2. 

 

 

Šaškių turnyras  D. Dausienė, V. 

Jurgaitienė, klasių 

mokytojos  

Vasaris 

2.3. 

 

 

 

 

Tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymo diena: 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 

16-osios dienos minėjimo renginiai: 

 Parodos „Žaidžiu Lietuvą“ atidarymas 

 2-3 klasių mokinių viktorina „Atveriu 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

 

 

 

Vasario 10 d. 

 

Vasario 12 d.  

 



 

 

 

 

 

kalbos skrynelę“ 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

Parodos „„Mes skirtingi, bet tuo pačiu ir 

panašūs?!“ Dailės galerijoje atidarymas  

 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

 

Vasario 14 d. 

 

 

 

2.5. 

 

 

Tarptautinis tautinių šokių festivalis „Suk 

ratelį pasauliui“ 

 

D. Dausienė, R. L. 

Bakanauskai, darbo 

grupė 

Kovas  4 d. 

 

 

2.6. 

 

 

Verslumo diena:  

Amatų mugė „Į Kaziuko turgų“  

 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

 Kovas  6 d. 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

Kovo 11-osios dienos minėjimo renginiai: 

* Koncertas 

* Kovo 11-osios bėgimas  

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

 

 

 Kovo 9 d.  

 

 

 

 

2.8. 

 

Sporto ir sveikatingumo diena 

 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 Gegužė 

 

2.9. 

 

 

 

Matematikos olimpiada 3-4 kl. (miesto) A. Butkevičienė,  

D. Dausienė, 

darbo grupė 

 

Kovo 25 d. 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

Projektas „Žmogaus dovana žemei“ 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

 

 

 

Balandžio 10 d.  
 Šokis žemei 2020 

 Laimingas vanduo 2020 

Balandžio pirma 

savaitė 

 

2.11. 

 

 

4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 

(miesto) 

 D. Dausienė, J. 

Antipirovičienė, D. 

Jankevičienė 

 

 

Balandis 

 

2.12. 

 

 

 

Skaitymo projektas „Per knygą į gamtą“  

(1-4 kl.) 

 D. Dausienė 

 

 

 

 Balandžio 

 8 - 9d.  

 

 

2.13. 

 

Konkursas „Pasimatuok profesiją“ (3-4 kl.) 
D. Dausienė 

 

Balandis  

 

2.14. 

 

Skaitovų konkursas 1-4 kl. (mokyklos) 

 
 D. Dausienė, 

mokytojos 

Balandžio 2 d.  

2.15. 

 

Skaitovų konkursas 1-4 kl. (miesto) 

 

 D. Dausienė, 

mokytojos 

Gegužė 

2.16. 

 

Kūrybiškumo ugdymo diena: 

Talentų šou 

D. Dausienė, V. 

Suleimanova 

 Gegužės  

 



 „Linksmoji gama“   

2.17. 

 

Konkursas „Visa Lietuva šoka“ D. Dausienė 

 

Gegužė 

 

2.18. 

 

Ketvirtų klasių mokinių išleistuvės D. Dausienė, darbo 

grupė 

Birželis 

 

2.19. 

 

Rugsėjo pirmosios šventė D. Dausienė, darbo 

grupė 

Rugsėjis 

2.20. 

 

Miesto istorijos diena: 

Miesto gimtadienio diena 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

Rugsėjis 

2.21. 

 

Tarptautinė mokytojų diena D. Dausienė, darbo 

grupė 

Spalis 

2.21. 

 

3-4 klasių kvadrato varžybos D. Dausienė 

 

 Spalis 

 

2.22. 

 

 

Moliūgo diena 

 

 

D. Dausienė, darbo 

grupė 

 

Spalio 30 d. 

 

 

2.23. 

 

Kalėdinio atviruko konkursas 
D. Dausienė, darbo 

grupė 

Lapkritis 

 

2.24. 

 

Tradicinė  advento akcija „Padovanok knygą – 

pasidalink gerumu 
 I. Motekaitienė 

 S. Likšienė 

Lapkritis 

 

2.25. 

 

 

 Kalėdinis Padėkos vakaras - aukcionas  K. Žaltauskienė,   

 D. Dausienė,  

 darbo grupė 

Gruodis  

 

 

2.26. 

 

 

Pilietiškumo ugdymo diena: 

miesto įstaigų lankymas. 

L. Seferoglu 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 Prevenciniai renginiai:  

 Saugaus eismo savaitė. 

 

 Tolerancijos savaitė. 

 

 

 Veiksmo savaitė “Be patyčių 2019“. 

 Akcija „Gerumo glėbyje...“. 

 Gegužė – mėnuo be smurto prieš 

vaikus. 

 

 L. Seferoglu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spalis 

 

lapkritis 

kovas 

balandis 

gegužė 

 

 

 

 

 

 

2.27. 

 

 Užtikrinti aukštesniųjų gebėjimų mokinių 

ugdymą 

 D. Dausienė,     

Metodinė taryba  Balandis-gegužė 

2.28. 

 

 Atlikti SUP mokinių integracijos analizę.  D. Dausienė, L.   

Seferoglu, VGK  Balandis-gegužė 

2.29. 

 

 

 Organizuoti Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymo renginius ir veiklas. 

 D. Dausienė,  

 Metodinė taryba 

 

 Spalis-lapkritis 

 

 2.31. 
 
 

Tarptautiniai projektai: 
- kalbų ,,Kengūra“; 
- matematikos ,,Kengūra“; 

 D. Dausienė,  

 mokytojos  kovas 



 
 

- gamtos „Kengūra“; 
- matematikos „Pangea“. 

2.32. 
 
 

Individualios pažangos vertinimo fiksavimo 

sistemos sukūrimas. 

 

 Metodinė taryba 

 

 

 Vasaris-gegužė 

 

 

2.33. 

Panevėžio miesto pradinių klasių komandų 

kūrybinė laboratorija „Klasikinė muzika 

kūrybingose improvizacijose“. 
 D. Latvėnienė, 

 Darbo grupė  Lapkritis 

 

 

3. Naujų edukacinių ir mokymo(si) aplinkų kūrimas bei tvarkymas siekiant mokyklos 

įvaizdžio gerinimo. 

 

Eil. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, Vykdymo 

Nr.  vykdytojas terminas 

 3.1. 

Naujų mokyklinių vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas ir pirkimas 

 

 K. Žaltauskienė, 

 R. Kropienė,  

 Metodinė taryba 

 Balandis-  

rugpjūtis 

3.2. 

2020 m. mokyklos biudžeto išlaidų sąmatų 

sudarymas pagal atskiras programas 

 

 K. Žaltauskienė, 

 R. Šneiderytė  Sausis 

3.3. 

2021 m. lėšų poreikio projekto paruošimas 

pagal atskiras programas. 

 

 K. Žaltauskienė, 

 R. Šneiderytė  Gruodis  

3.4. 

 Edukacinių erdvių mokykloje kūrimas.  D. Dausienė, 

Iniciatyvinė darbo grupė  Vasaris-gruodis 

3.5. 

 Mokyklą pristatančių priemonių užsakymas 

(suvenyrų, vizitinių kortelių). 

 K. Žaltauskienė, 

 R. Kropienė  Gegužė-birželis 

3.6. 

 Stendų mokyklos koridoriuose atnaujinimas.  D. Dausienė, 

Iniciatyvinė darbo grupė  Gegužė 

3.7. 

 Būsimųjų pirmokų tėvų ir 1-3 klasių mokinių 

tėvų apklausos: 

- Dėl mokyklinės uniformos įvedimo; 

- Dėl pamokų laiko; 

- Papildomo vaikų užimtumo 

(apmokamo tėvų lėšomis) poreikio;  K. Žaltauskienė, 

 D. Dausienė  Vasaris-kovas 

3.8. 

 Mokyklinės uniformos modelio, detalių 

derinimas, viešosios konsultacijos. 

 K. Žaltauskienė,   

Mokyklos taryba  Balandis 

3.9. 

 Bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais 

partneriais pasirašymas (ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos, progimnazijos, verslo ir 

mokslo įstaigos).  K. Žaltauskienė  Visus metus 

3.10. 

 Į mokyklos renginius kviesti socialinius 

partnerius, įtraukiant juos į renginių 

organizavimą.  K. Žaltauskienė  Visus metus 

3.11. 

 Remonto darbai: 

- Skaityklos modernizavimas; 

- Dalies senojo korpuso sienų, 
 K. Žaltauskienė, 

 R. Kropienė 

 Gegužė-

rugpjūtis 



neatitinkančių HN reikalavimų 

perdažymas; 

- 3a klasės grindų remontas; 

- Kitų klasių kosmetinis remontas (pagal 

poreikį). 

3.12. 

 Aktyvių tėvų klubo veiklos inicijavimas.  K. Žaltauskienė, 

 D. Dausienė  Kovas-balandis 

 

                              -------------------------------------------------------------------------- 
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