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I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla yra Panevėžio miesto savivaldybės
biudžetinė specialiosios paskirties ugdymo įstaiga klausos sutrikimą turintiems mokiniams iš visos
šalies. Mokykla, ugdanti savarankišką asmenybę, gebančią adaptuotis girdinčiųjų visuomenėje,
padedanti atsiskleisti jo žmogiškosioms vertybėms.
Į mokyklą priimamai mokiniai nuo 2 m., kuriems pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė
didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ir gali mokytis iki 21 m.
2017 m. mokykloje mokėsi 59 mokiniai iš 13 miestų ir rajonų: Panevėžio m. ir r., Šiaulių m. ir
r., Biržų r., Pasvalio r., Kupiškio r., Radviliškio m. ir r., Anykščių r., Rokiškio r., Joniškio r.,
Naujosios Akmenės.
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Mokymo kalbos: lietuvių (valstybinė), lietuvių gestų kalba. Mokykla yra trijų pakopų: 1)
ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas; 2) pradinis (P - 4 kl.) ugdymas; 3) pagrindinis ugdymas 5
- 10 kl. Mokykloje veikė 7 klasės ir 1 ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė.
Vaikai buvo mokomi ne tik bendrųjų, bet ir specialiųjų dalykų: lietuvių gestų kalbos, muzikos
ritmikos, dalykinės praktinės veiklos ir kt. Visiems mokiniams buvo vedamos individualios tarties,
kalbos ir klausos lavinimo pratybos, teikiama surdopedagogo ir lietuvių gestų kalbos vertėjo
pagalba. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų - specialaus pedagogo, socialinio pedagogo,
mokytojo padėjėjo, kineziterapeuto, psichologo asistento pagalba pagal pedagoginės psichologinės
tarnybos išvadas.
Mokyklai 2017 m. skirta 528423,77 Eur, iš jų - darbo užmokesčiui 367200 Eur. Valstybės
biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti sudarė 256800 Eur, iš jų darbo užmokestis 166800 Eur. Mokinio krepšelio lėšų skirta 240800 Eur, iš jų - darbo užmokesčiui
182800 Eur. Mokinio krepšelio lėšų ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta 17200 Eur,
iš jų - darbo užmokesčiui 12800 Eur. Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui skirta 1600
Eur, iš jų - darbo užmokesčiui 1200 Eur, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui
skirta 4600 Eur, iš jų - darbo užmokesčiui 3500 Eur. Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti –
100 Eur darbo užmokesčiui.
2017 metais įstaigos pajamos, gautos už mokinių ir darbuotojų maitinimą sudarė 3500 Eur.
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Bendras mokyklai priklausančių pastatų plotas 2156,36 m2, iš jų - šildomas plotas 2141,4 m2,
vienam mokiniui tenka bendro mokyklos pastatų ploto 35,69 m2. Mokyklos klasių kambarių bendras
plotas 532,7 m2, vienam mokiniui tenkantis plotas 9,02 m2.
Buvo sudaryta ir direktoriaus patvirtinta 2017 m. metinė veiklos programa, kurią sudarė 11
programų: mokyklos, mokytojų ir metodinės tarybų, mokinių savivaldos, mokyklos administracijos,
mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės
bendradarbiavimo, vaiko gerovės, socialinės, psichologinės pedagoginės veiklos, sveikatos
priežiūros, meninės, kultūrinės ir sportinės, bibliotekininko, pedagoginės ir mokyklos priežiūros.
Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo įsivertinant ir tobulinant mokyklos veiklą. Sudarytos
darbo grupės atliko mokyklos veiklos vertinimą „Pagalba mokiniui“. Buvo pateikti pasiūlymai
mokyklos veiklai tobulinti, į kuriuos bus atsižvelgiama sudarant 2018 m. metinę veiklos programą,
mokyklos strateginį planą.
Mokykla atitinka LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus Savivaldybės
specialiosios mokyklos, skirtos šalies (regiono) mokiniams ir gauna ūkio lėšų iš LR vyriausybės.
Mokykloje vyko šie patikrinimai: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos centralizuoto
vidaus audito skyriaus patikrinimas. Audito atlikimo laikas - 2017 m. gegužės 8 d. - gegužės 22 d.,
2017 m. liepos 17 d. - rugpjūčio 11 d., 2017 m. rugsėjo 21 d. - spalio 25 d. Audito apimtis - 2016 m.
sausio 1 d. - 2017 m. birželio 30 d. Tikslas - veiklos ir vidaus kontrolės vertinimas, darbo
organizavimas. Audito pagrindas - centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planas;
Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį patikrinimą, tikslas - RVASVT
sistemos ir (ar) GHP auditas, tinkamumo vartoti terminų, laikymo sąlygų, atsekamumo,
savikontrolės sistemos, personalo higienos, technologijų, biocidinių produktų naudojimo, saugos,
kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė; 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. 45VMĮP-227, švietimo ir
jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnienė atliko patikrinimą dėl ūkio lėšų
skyrimo 2018 m.; Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės
priežiūros skyrius atliko priešgaisrinį techninį patikrinimą 2017 m. gegužės 29 d. Nr. SP3-129,
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atliekamos statinio(-ių) techninės priežiūros
patikrinimas 2017 m. kovo 13 d. Nr. S17-8.
Mokykloje atlikta išsami SSGG analizė mokyklos tarybos ir metodinės tarybos išplėstiniame
posėdyje, numatytos stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės.
Silpnoji mokyklos pusė – nepakankamas finansavimas ugdymui - išlieka.
Vertinimo kriterijus yra baigusių mokyklą 100 procentų, toliau besimokančių mokinių - 80 procentų.
Mokyklą baigė 5 mokiniai, kurie toliau mokosi Panevėžio profesinio rengimo centre, Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje, Klaipėdos technologijų mokymo centre,
vienas mokinys niekur nedirba ir nesimoko ( dėl sveikatos būklės).
Antras strateginis tikslas - įsteigti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą. Efekto kriterijus
pasiektas 100 procentų.
Trys ugdytiniai ugdomi pagal parengtą ankstyvojo (nuo 1 iki 3 m.) amžiaus ikimokyklinio
ugdymo programą. Pasirašytos surdopedagoginės pagalbos teikimo sutartys su 19 Panevėžio miesto
ugdymo įstaigų. Mokykloje net penki surdopedagogai dirba vizituojančiais surdopedagogais. Nuo
2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirba psichologo asistentas, gebantis bendrauti lietuvių gestų kalba,
sudaryta pilnavertė specialistų komanda.
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Mokyklos strateginio plano įgyvendinimas atsispindi metinėje veiklos programoje.
Bendruomenė nuolat buvo informuojama apie pasiekimus, trūkumus, grėsmes, tariamasi dėl tolesnio
mokyklos strateginio įgyvendinimo.
SSGG analizė 2017-2019 m.:
Stipriosios pusės:
1. gebėjimas diferencijuoti ir individualizuoti darbo formas (sudarant tvarkaraščius), tenkinti
vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius saugioje aplinkoje (mokykla aptverta 1,5 m) tvora;
2. geras mokyklos įvaizdis ir materialinė bazė (visi mokomieji kabinetai turi kompiuterinę
įrangą, interneto prieigą, Wi-Fi), stiprūs ryšiai ne tik su partneriais iš Lietuvos, bet ir užsienio;
3. nuolatinis mokyklos kultūrinių, meninių, sportinių veiklų bei sveikos gyvensenos renginių
publikavimas dienraščiuose, televizijoje, radijuje;
4. ugdymas pakopomis toje pačioje mokykloje nuo ankstyvosios vaikystės iki pagrindinio
išsilavinimo įsigijimo sumažina stresą, palengvina mokinių adaptaciją.
Silpnosios pusės:
1. nepakankamas finansavimas ugdymui, dėl mažo mokinių skaičiaus jungiamos klasės;
2. mažėjantis tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų autoritetas mokiniams;
3. mokinių nepilnavertis požiūris į lietuvių kalbos mokymąsi.
Galimybės:
1. patobulinti mokinių priėmimo tvarką (ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo, kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų bei neprigirdinčius vaikus iki 41 dB);
2. įsteigti surdopedagogo etatą, kuris teiktų paslaugas mokiniams, besimokantiems
Aukštaitijos regiono bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
3. pakeisti mokyklos pavadinimą, išdėstant taip: Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centras (PKNUC).
4. vykdyti lietuvių gestų kalbos mokymus surdopedagogams ir kurčiųjų mokykloje
dirbantiesiems mokytojams (tik pradedantiesiems ir jau turintiems bendravimo lietuvių gestų
kalba pagrindus).
5.1. Parengti socialinių įgūdžių programą 18-21 m. asmenims su klausos negalia.
5.2. 18-21 m. asmenų ugdymas su klausos negalia pagal socialinių įgūdžių programą.
Grėsmės:
1. mokinių skaičiaus mažėjimas dėl gimstamumo ir migracijos;
2. didėjanti vaikų su klausos negalia integracija į bendrojo lavinimo mokyklas;
3. didėjantis mokinių su sunkiomis kompleksinėmis negalėmis skaičius, silpnėjanti mokinių
sveikatos būklė;
4. mokinių mokymosi atsakomybės stoka.
II. ĮSTAIGOS VEIKLAI TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Politiniai veiksniai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu
Nr. 685 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo, pakeista MK lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, 2017 m. spalio 11 d. LRV
nutarimas Nr.814 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 1-406 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto
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savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2016
m. lapkričio m. 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“.
Mokyklos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, Valstybinio
švietimo strategijų 2013-2022 m. nuostatos, Vaiko teisių Konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymas; Sutrikusios klausos asmenų ugdymas ir socializacija (1997 m. birželio 26 d. kolegijos
nutarimas Nr. 39); Dvikalbio kurčiųjų ugdymo samprata (2007 m. sausio 15 d. įsak. Nr. ISAK 65).
Mokykla savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos nutarimais ir ministro
įsakymais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sprendimais, potvarkiais, įsakymais ir
nurodymais, mokyklos nuostatais.
Švietimo ir mokymo politika yra labai svarbi siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo tikslų, socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo.
Ekonominiai veiksniai.
Bazinis mokinio krepšelio dydis 2017 metais - 1059 Eur. MK lėšų nepakanka ugdymo plano
vykdymui.
Socialiniai veiksniai. Mokykloje mokėsi 59 mokiniai. 38 mokiniai, kurie gyvena ne
Panevėžyje, pateikę gyvenamosios vietos deklaravimo pažymas buvo nemokamai maitinami ES
reikalavimus atitinkančioje valgykloje, apgyvendinami bendrabutyje, kompensuojamos kelionės
išlaidos. Panevėžio mieste gyvenantys mokiniai turėjo galimybę išsipirkti maitinimą.
Mokiniams pagal pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas švietimo pagalba teikiama:
surdopedagogo – 59-iems mokiniams, specialiojo pedagogo – 25-iems, mokytojo padėjėjo – 18-ai,
socialinio
pedagogo
– 40-iems,
g e s t ų
vertėjo –
25-iems,
logopedo
– 13-ai,

kineziterapeuto – 13-ai mokinių, o psichologinė pagalba skirta 14-ai mokinių, teikiama nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d.
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Technologiniai veiksniai. Plintančios informacinės technologijos sudaro sąlygas
modernizuoti ugdymo procesą. IT užtikrina informacijos sklaidą, reikalingos informacijos paiešką.
Šiandieninėje žinių ir informacijos visuomenėje kasdien atsiranda vis naujų technologijų: modernūs
mobilieji telefonai, kokybiška garsą stiprinanti aparatūra, indukcinės kilpos, FM sistemos,
interaktyviosios lentos, vis dažniau taikomi kochliariniai implantai. Klausos negalią turintys
asmenys turi galimybę naudotis moderniu, garsą stiprinančiu telefonu.
Šiuo metu svarbiausia techninius pasiekimus diegti ugdymo procese, šiuolaikines
informacines technologijas paversti efektyvia priemone ugdymo proceso optimizavimui. Nuolatine
darbo praktika turi tapti naujai sukurtų dalykinių programų taikymas pamokose. Šiuolaikinės IT
efektyvios, bet ir pakankamai brangios, todėl faktiškai gaunamos lėšos nepakankamai tenkina
mokyklos poreikius. Modernizavimo ir kaitos procesas dėl lėšų stygiaus nėra pakankamas.
2017 m. įsigytas spausdintuvas, kompiuteris, projektorius, kopijavimo aparatas.
Ryšių sistema. Mokykloje veikia belaidė interneto erdvės įranga (modemas, belaidžio tinklo
prieigos taškas) bei 5 paslaugos „ZEBRA BELAIDIS“ prisijungimo WI-FI kodai, sėkmingai veikia
internetinis ryšys, nuolatos atnaujinamas internetinis puslapis, yra specialus telefonas, kuriuo gali
naudotis ir neprigirdintys mokiniai bei mokyklos darbuotojai. Mokykloje yra 41 kompiuteris ir 11
projektorių. Kompiuteriai nuolat naudojami įvairių dalykų pamokose ir popamokinėje veikloje.
Internetinis ryšys sudaro sąlygas gauti reikalingą informaciją, užtikrinančią geresnį mokytojų
pasiruošimą pamokoms.
Edukaciniai veiksniai. Mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo programos, teikiamos vizituojančio surdopedagogo paslaugos vaikams,
ugdomiems Panevėžio miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Siekiama Panevėžio
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro statuso, kuriame būtų vykdomos ankstyvojo
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių (klausos sutrikimą
turintiems 18-21 m. asmenims) ugdymo programos, teikiama vizituojančio surdopedagogo pagalba
miesto, rajono ir regiono vaikams, turintiems klausos sutrikimų.
Teisinė bazė. Mokykla dirba vadovaudamasi mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis,
darbuotojų pareigybių aprašymais, su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) sudarytomis
mokymo sutartimis, o su tais, kurie gyvena bendrabutyje – mokinio priėmimo į mokyklos
bendrabutį sutartimis, mokyklos ugdymo planu.
Organizacinė struktūra. Mokykla yra trijų pakopų: 1) ikimokyklinis, priešmokyklinis
ugdymas; 2) pradinis - P-4 klasės; 3) pagrindinis – 5-10 klasės. Mokykloje veikia 7 klasės ir 1
ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė.
Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 31 pedagogas, (10 mokytojų metodininkų, 16 vyr.
mokytojų ir auklėtojų, 5 mokytojai ir auklėtojai), iš jų – 5, turintys klausos negalę, 31 pedagogas turi
surdopedagoginį išsilavinimą ar yra išklausę 40 val. kursus.
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Suformuota visavertė komanda mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir kompleksinių
negalių. Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina sugebėjimą pažinti kurčiųjų psichologiją, naujų
ugdymo metodų taikymą ir IT efektyvų panaudojimą.
Administracijos personalas – 6 darbuotojai: 1 direktorius, 1 direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, 1 direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 vyr. buhalterė, 1 sekretorė, 2 kompiuterių
specialistai.
Kiti specialistai – 4 darbuotojai: 1 sveikatos priežiūros specialistė, 1 dietologė, 1
kineziterapeutė, 1 bibliotekininkas. Kitas pagalbinis personalas – 14 darbuotojų.
Pagal Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 gruodžio 3 d.
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, 2015 m. mokykloje dirbo sveikatos
priežiūros specialistė iš Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos.
Planavimo sistema. Ugdymo procesas mokykloje vykdomas planingai. Sudaromas strateginis
veiklos planas 3 metams. Juo vadovaujantis, sudaroma metinė veiklos programa. Kiekvieną mėnesį
rengiami mėnesio veiklos planai.

!7

Kiekvienais mokslo metais mokykla rengia ugdymo planą, priemonių planą. Mokytojai dirba
pagal bendrąsias programas, sudaro teminius planus, individualias ar pritaikytas programas
specialiųjų poreikių mokinių ugdymui pagal PPT išvadas.
Finansiniai ištekliai. Mokykla gauna finansavimą iš valstybės biudžeto pagal asignavimų
valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal
suformuotą Mokinio krepšelį (spec. mokyklų). Aplinkai finansuoti pagal patvirtintą metodiką
skiriamos ūkio lėšos iš valstybės biudžeto.
Mokyklai 2017 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 525053,77 Eur; viešųjų
darbų programai – 2242 Eur.
Viso biudžeto išlaidos 2017 m. sudarė 525053,77 Eur; iš jų darbo užmokesčiui - 364600 Eur;
socialinio draudimo įmokoms – 111711 Eur; prekėms ir paslaugoms – 48742,77 Eur.
III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos 2017 m. veiklos tikslas: organizuoti ugdymo procesą, užtikrinantį ugdymo
kokybės gerinimą, švietimo pagalbos tobulinimą bei mokyklos bendradarbiavimo struktūros
gerinimą su aplinka (socialiniais partneriais, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos
specialistais, mokyklos savivalda).
Mokyklos 2017 m. veiklos uždaviniai:
1. Organizuoti profesionalią pedagoginę veiklą, tenkinančią skirtingus mokinių poreikius.
2. Stiprinti mokyklos bendradarbiavimo struktūrą su aplinka tėvais (globėjais, rūpintojais),
švietimo pagalbos specialistais, mokyklos savivalda bei socialiniais partneriais, įvedant
elektroninį dienyną.
3. Analizuoti ir tobulinti pedagoginę veiklą apklausomis bei kitais būdais.
4. Siekti kultūrinio sąmoningumo, darnaus vystymosi, mokant sveikos gyvensenos ir ugdant
bei ugdantis tinkamus gyvenimo įgūdžius.
5. Kelti mokinių motyvaciją mokymuisi, kultūringam elgesiui.
Mokyklos tarybos veikla.
Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kurią sudaro 11
bendruomenės narių: mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.
Mokyklos tarybos veiklos programa parengta atsižvelgiant į mokyklos tarybos nuostatus,
mokyklos tikslus ir uždavinius, tėvų (globėjų, rūpintojų) mokytojų bei mokinių pasiūlymus.
Programoje numatytos ir įgyvendintos veiklos kryptys – mokyklos veiklos ir strateginio plano
aktualumo vertinimas, mokyklos ūkinės – finansinės veiklos, 2017 – 2018 m. perspektyvos
analizavimas, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinktų lėšų paskirstymo ir panaudojimo
analizavimas, patikros rezultatų, mokslo metų užbaigimo klausimų sprendimas.
Programos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir
svarbiausių mokyklos uždavinių įgyvendinimui. Vienas pagrindinių mokyklos tarybos uždavinių vykdyti mokyklos veiklos valdymo priežiūrą, įtraukiant mokyklos tarybos narius į darbo tvarkos ir
mokinių elgesio taisyklių vykdymo kontrolę.
Mokyklos taryba telkė mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę
programoje numatyto tikslo įgyvendinimui, padėjo spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui
atstovauti teisėtiems mokyklos interesams. Vykdė mokyklos veiklos valdymo priežiūrą, darbo
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tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių laikymosi kontrolę, aptarė mokinių maitinimo, laisvalaikio,
buities, mokymosi klausimus.
Daug dėmesio buvo skirta savivaldos institucijų plėtojimui ir įtraukimui į mokyklos valdymą:
mokinių tėvai ( globėjai, rūpintojai), šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijų
„Pagava“ ir „Adapta“ nariai bei naujai įkurtos VšĮ “Panevėžio lietaus vaikai“ dalyvavo mokyklos
renginiuose.
2017 m. įvyko 5 mokyklos tarybos posėdžiai: dėl miesto ir šalies švietimo politikos prioritetų,
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, mokyklos veiklos ataskaitos už 2017 m., mokyklos
strateginio plano 2017 - 2019 m. ir 2017 m. programų: mokyklos tarybos, metodinės tarybos, vaiko
gerovės komisijos, socialinės pedagoginės veiklos, mokyklos administracijos, mokytojų ir švietimo
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės bendradarbiavimo, mokinių
savivaldos, sveikatos priežiūros specialisto, kultūros ir sportinės veiklos, bibliotekininko veiklos,
pedagoginės ir mokyklos veiklos priežiūros, mokyklos švietimo stebėsenos, Panevėžio miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2017 - 2021 metų bendrojo plano, 2017
m. skirtų lėšų programoms, 2017 - 2018 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo plano projekto,
bendradarbiavimo sutarčių, elektroninio dienyno „Mano dienynas“ tvarkymo, 2016 - 2017 m. m.
pokyčių analizės, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, pasirengimo 2017 - 2018 m. m., ugdymo
proceso organizavimo, pamokų paskirstymo, ugdymo turinio planavimo, 2017 - 2018 m. m. ugdymo
plano pristatymo, mokyklos finansinių išteklių naudojimo ir paskirstymo, papildomų valandų
apmokėjimo mokytojams, priedų prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) mokėjimo, mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos, tarybos narių
skaičiaus, sudėties, kadencijos trukmės, pirmininko rinkimo, mokinių išvykos į Slovakiją (Popradą),
direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės atestacijos, vizituojančių surdopedagogų
darbo.
Mokyklos taryba rengė renginius, inicijavo veiklas: Olimpinę šeimų sveikatingumo šventę
gegužės 19 d., kalėdinės eglutės įžiebimo šventę gruodžio 8 d., kalėdinį renginį Panevėžio „Meno“
teatre „Vaikelis ir sniego avelės“ gruodžio 8 d., paramos akciją „Pasidalinkime“.
Visuose mokyklos tarybos posėdžiuose dalyvavo daugiau kaip du trečdaliai mokyklos tarybos
narių. Į visus buvo kviečiama mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Atsakingas, nuoširdus
mokyklos tarybos narių dalyvavimas mokyklos savivaldoje padėjo sutelkti mokyklos bendruomenę
ugdymo proceso kokybės gerinimui, aktualių mokyklai uždavinių įgyvendinimui. Mokyklos tarybos
posėdžiuose buvo keliami ir analizuojami mokyklai aktualūs, svarbūs klausimai.
Mokinių savivalda. Mokinių savivalda – itin svarbi mokyklos gyvenimo struktūra, padedanti
mokiniams ugdytis praktinės veiklos gebėjimus, demokratinės gyvensenos patirtį. Visuotinio
mokinių susirinkimo metu į mokyklos tarybą dvejiems metams išrinkti 3 mokiniai.
2017 metais įvyko 4 visuotiniai mokinių susirinkimai. Kasmet mokinių susirinkimų metu
nagrinėjamos mokiniams aktualios temos: mokinių elgesio taisyklės, prasidėjus naujiems mokslo
metams, rinkimai į mokyklos tarybą, saugaus elgesio taisyklės žiemos atostogų ir švenčių
laikotarpiu bei išleidžiant vasaros atostogų, budėjimas.
Šiais mokslo metais visuotinio mokinių susirinkimo metu į mokyklos tarybą išrinkta 8 klasės
mokinė, kuri pakeitė pernai mokyklą baigusią mokinę.
Socialinė pedagogė metodininkė supažindino mokinius su mokinių lankomumo apskaitos
tvarkos aprašu ir drausminimo bei skatinimo tvarka.
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Penktadieniais klasės valandėlių metu mokiniai kartu su klasės vadovais dalyvavo socialinės
pedagogės ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės organizuotuose užsiėmimuose. Sulaukta
svečių iš Pasvalio specialiosios mokyklos, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro,
Panevėžio 5-osios gimnazijos, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijų mokyklos,
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos, Panevėžio kolegijos.
7 mokiniai kartu su mokytojais vyko į Slovakijos miestą Popradą. Mokinių susirinkimo metu
buvo aptartos kelionės detalės.
Geriausiai besimokantys ir besielgiantys mokiniai du kartus per metus (gegužės ir gruodžio
mėnesiais) vyko į ekskursijas: Alpakų ūkį, Burbiškio dvarą ir Anykščius; dalyvavo edukacinėje
pamokoje Panevėžio miesto Dailės galerijoje; pradinių klasių geriausi mokiniai lankėsi žaidimų
kambaryje „Sraigė“.
Per 2017 metus gauta parama mokiniams iš ,,SOS vaikai“: ledai, saldainiai ir sausi pusryčiai.
Istorijos mokytoja suorganizavo gražų renginį, skirtą Vasario 16-ajai paminėti, jo metu vyko
protmūšis.
31 mokinys buvo užsiprenumeravęs LKD mėnraštį ,,Akiratis“.
Mokytojų tarybos veikla. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos
institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudarė mokyklos
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos
priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantis specialistas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai
ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai priklausė 31 pedagogas, iš jų: 10
mokytojų metodininkų, 16 vyr. mokytojų ir auklėtojų, 5 mokytojai ir auklėtojai. Mokytojų tarybos
posėdžius šaukė ir tarybai vadovavo mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Posėdžiams
sekretoriavo vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė.
2017 metais vyko 8 mokytojų tarybos posėdžiai.
Sėkmingai buvo siekiama 2017 m. mokyklos užsibrėžto tikslo. Profesionali pedagoginė pagalba
tenkino skirtingus mokinių poreikius. 2017 m. mokyklą sėkmingai baigė 5 mokiniai. Intensyviai
vyko aštuntų, devintų ir dešimtų klasių mokinių rengimas karjerai. Suorganizuota daug išvykų į
įvairias profesines šalies mokyklas.
Mokytojai vyko į edukacinę kelionę ,,Paukščių kaimas“ Ignalinos rajone. Dalyvavo IV-ajame
lenkų kultūros festivalyje, poetės Zinos Kurlienės knygos ,,Gyvenimo giesmė“ pristatyme. Mokykla
dalyvavo gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse. Buvo suremontuota mokyklos biblioteka.
Įsigytas reikalingas inventorius.
Ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas tarpdalykinei integracijai, ugdomosios
medžiagos individualizavimui ir diferencijavimui, mokytojų bendradarbiavimui, kvalifikacijos
kėlimui, mokinių sveikatos stiprinimui.
Mokytojų taryboje nutarimai buvo priimami posėdžiuose dalyvavusių ne mažiau, kaip dviejų
trečdalių mokytojų tarybos narių balsų dauguma.
Metodinės tarybos veikla. 2017 metais įvyko 6 metodinės tarybos posėdžiai, iš jų - 4
išplėstiniai. Metodinę tarybą kuravo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė.
Metodinei tarybai pirmininkavo surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių) Laimutė
Lazdauskienė. Išplėstinių posėdžių metu sekretoriavo ikimokyklinės priešmokyklinės grupės
auklėtoja Asta Sviderskienė.
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Mokykloje veikė keturios metodinės grupės: pradinių klasių, vyr. klasių tiksliųjų mokslų,
vyr. klasių humanitarinių dalykų bei auklėtojų. Su metodinėse grupėse priimtais nutarimais visi
mokytojai buvo supažindinami metodinės tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose.
Pagal metodinių grupių pateiktus siūlymus parengta mokyklos metodinės veiklos programa
2017 m. Metodinė taryba siekė įgyvendinti numatytą veiklos tikslą – siekti nuolatinio mokytojų
profesinės kompetencijos augimo, aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, mokinių
tėvais (globėjais, rūpintojais) bei švietimo pagalbos specialistais, teikti pagalbą, padedančią
mokytojams pritaikyti inovacijas ugdymo procese bei gerinti pamokos kokybę. Mokyklos metodinės
tarybos posėdžiuose kalbėta apie ugdymo proceso gerinimą, apie tai, kokia pamoka kurčiųjų
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje yra sėkminga, apie mokinių su klausos negalia noro
mokytis skatinimą „Ko reikia, kad vaikai norėtų mokytis“, apie popamokinę veiklą – prasmingą
investiciją į vaiko ateitį, apie tai, kokia kiekvienam metodinės tarybos nariui yra gera mokykla,
aptartos mokinių ugdymo(si) pasiekimams bei emocinei būsenai veiksmingiausios įtakos turėjusios
priemonės, elektroninio dienyno diegimas, stendinių pranešimų rengimas, veiklos vertinimo
ataskaitų už 2016 - 2017 m.m. apibendrinimas.
Išplėstinių posėdžių metu išklausyti metodinėse grupėse apibendrinti pranešimai – pasisakymai
„Sėkminga pamoka kurčiųjų neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje“, mokinių su klausos negalia
noras mokytis „Ko reikia, kad vaikai norėtų mokytis“, „Popamokinė veikla – prasminga investicija
į vaiko ateitį“, „Gera mokykla. Kas tai man?“. Organizuotas seminaras „Darbo su klausos negalią
turinčiais ugdytiniais ypatumai“, planuotas kviestinio lektoriaus seminaras spalio mėn. neįvyko.
Suderinti mokytojų ilgalaikiai teminiai planai, kalbos, klausos ir tarties lavinimo, klasės
vadovų, auklėtojų bei neformaliojo ugdymo programos 2017-2018 m.m. Aktyviai dalyvauta
sudarant metodinės tarybos, kultūrinės - sportinės veiklos programas 2018 m.
Buvo skleidžiamos pedagoginės ir metodinės naujovės, dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi,
plėtojamas bendradarbiavimas ne tik tarpusavyje, bet ir su kitų įstaigų specialistais. Pradinių klasių
metodinės grupės narės, mokytojos Gita Gižienė, Laimutė Lazdauskienė, Palmira Stančauskienė bei
Ramunė Smirnovienė, tarptautinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje ,,Skaitymo gebėjimų
ugdymas: iššūkiai ir galimybės”, vykusioje 2017 m. vasario 22 d. Panevėžio rajono Velžio
gimnazijoje, pristatė stendinį pranešimą ,,Apie pasakų skaitymą kitaip…”, kolektyviai parengė
žodinį pranešimą ,,Spalvotas pradinuko pasaulis", kurį respublikinėje praktinėje
konferencijoje ,,Ugdymo turinio kaita: patirtis ir inovacijos ugdant specialiųjų poreikių vaikus“,
vykusioje 2017 m. balandžio 27 d. Panevėžio ,,Vyturio" progimnazijoje, apibendrino ir pristatė
surdopedagogė metodininkė (pradinių kl. mokytoja) Laimutė Lazdauskienė.
Nuolat buvo keliama pedagogų kvalifikacija. Patirties ir naujovių mokytojai sėmėsi
dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai ir mokyklos administracija diskutavo
aktualiais mūsų mokyklai specifiniais klausimais, išplėstiniuose metodinės tarybos posėdžiuose
dalijosi gerąja darbo patirtimi ir įspūdžiais, sugrįžus iš seminarų, konferencijų, nuotolinių kursų,
nagrinėjo naujausią metodinę literatūrą. Buvo kaupiama išsami informacija apie lankytus seminarus.
Pagal metodinės tarybos parengtą veiklos vertinimo lentelę mokytojai parengė išsamų savo veiklos
vertinimą už 2016 – 2017 mokslo metus.
Mokytojai nuolat aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje: vedė atviras pamokas (kolegoms,
studentams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Visi mokytojai vedė atviras pamokas „Kolega
kolegai“, rengė detalius pamokų planus. Pradinių klasių vyr. mokytoja Gita Gižienė vadovavo
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Lietuvos edukologijos universiteto pradinio ugdymo pedagogikos ištęstinių studijų programos 4-5
kurso studentės Janušytės Aurelijos praktikai. Siekdami ugdymo kokybės ir pagalbos mokiniui
teikimo būdų tobulinimo, mokytojai aptarė metodinių priemonių poreikį ir užsakymą 2017 - 2018
m.m. Įvykdytas nutarimas – 3 metodinės grupės parengė ir išplėstiniame metodinės tarybos
posėdyje pristatė metodines priemones, stendinius pranešimus. Pradinių klasių metodinė grupė
parengė sėkmingai vykdyto projekto ,,Pavasaris ant paukščio sparnų“ stendinį pranešimą, pristatė
projekto „Rudens gėrybių dienos“ vaizdinę medžiagą. Palmira Stančauskienė, surdopedagogė
individualioms pratyboms vesti, pristatė savo sukurtą priemonę ,,Užduotys sakinių sudarymui“,
Ramunė Smirnovienė, specialioji pedagogė, pristatė metodinę priemonę ,,Liečiami skaičiai“, o Asta
Sviderskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pristatė dvi metodines priemones, kurias naudoja
ugdydama ikimokyklinio priešmokyklinio amžiaus vaikus, tai ,,Surask tokį patį ir įvardink“ ir
priemonę su spalvotomis gumutėmis geometrinių figūrų pažinimui. Vyresniųjų klasių humanitarinių
dalykų mokytojų metodinė grupė pristatė tęstinę metodinę priemonę ,,Pasirenkime rašiniui pagal
paveikslėlius,” kurią papildė lietuvių kalbos vyr. mokytoja Laimutė Beinarauskienė. Tiksliųjų
mokslų metodinės grupės metodinę priemonę „Matematinės formulės“ rengė mokytoja Zita
Bložienė bei informacinių technologijų mokytojas Ramūnas Kabelis. Auklėtojų metodinė grupė
stendinio pranešimo dar neparengė, kadangi tęsia vaikų žaidimų aikštelės projekto pristatymą.
Auklėtojų metodinė grupė daug dėmesio skyrė bendrabutyje gyvenančių mokinių laisvalaikio,
užimtumo, elgesio, atsakomybės, teisių ir pareigų suvokimo, dienos režimo, bendrabučio taisyklių
sampratos klausimams. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams organizuoti įvairūs renginiai:
popietė „ Linksmakiemis“, viktorina - įdomybių labirintas „Ar žinai, kad...“ , edukacinė pamokėlė
„Atrask lobį“, vykdytas projektas „Pašto kelias“, vestos sveikatingumo valandėlės, sportiniai
renginiai, estafetės, tęsiamas žaidimų aikštelės įrengimo projektas „Išpildyk vaikystės svajonę“.
Auklėtojai rengė mokinių piešinių parodas, puošė mokyklą metų laikų pasikeitimo simboliais.
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė plėtojo bendradarbiavimą ne tik tarpusavyje, bet ir
su kitų įstaigų specialistais. Pradinių klasių mokytojos Laimutė Lazdauskienė, Gita Gižienė bei
muzikos ritmikos mokytoja Regina Liutkevičienė kartu su pradinių klasių mokiniais aktyviai
dalyvavo tarpmokyklinio projekto „Draugystės ratas“ veiklose, projekto dalyviams organizavo
renginį ,,Pavasaris ant paukščio sparnų“, dalyvauta renginyje „Aš labai myliu Lietuvą“ Velžio
gimnazijoje, renginyje skirtame Motinos dienai Žemynos progimnazijoje, Kiemo draugų šventėje
Panevėžio specialiosios mokyklos daugiafunkciame centre bei tradicine tapusia ,,Pasišaukim
rudenėlį" lopšelyje - darželyje ,,Jūratė". Tarpmokyklinio projekto „Draugystės ratas“ renginio
„Pavasaris ant paukščio sparnų...“ mokinių darbelių paroda eksponuota Panevėžio miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“.
Organizuoti ir sėkmingai įgyvendinti pradinių klasių mokiniams skirti projektai
„Pavasaris ant paukščio sparnų“ ir „Rudens gėrybių dienos“, kuriuos organizavo pradinių klasių
mokytojos Laimutė Lazdauskienė ir Gita Gižienė. Organizuojant projektus aktyviai talkino lietuvių
gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė, specialioji pedagogė Ramunė Smirnovienė, surdopedagogės
individualioms pratyboms vesti Palmira Stančauskienė bei Rima Lavickienė, muzikos ritmikos
mokytoja Regina Liutkevičienė. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams
projektinę savaitę ,,Spalvų vardai - vaikų draugai" organizavo mokytojos Asta Sviderskienė, Regina
Liutkevičienė, Lijana Čiplienė bei Rima Lavickienė. Apie vykusius projektus, dalyvavimą veiklose
bei organizuotas išvykas mokyklos internetiniame puslapyje rašė mokytojos Laimutė Lazdauskienė,
Gita Gižienė, Asta Sviderskienė. Mokytojos Laimutės Lazdauskienės straipsniai publikuoti
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Aukštaitijos internetinėje svetainėje AINA, spaudos leidiniuose: savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“,
miesto laikraštyje “Sekundė”, Švietimo naujienose, Astos Sviderskienės - savaitraštyje „Žaliasis
pasaulis“. Parengta ne viena pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų bei vykdytų projektų foto
paroda mokyklos stenduose.
Organizuota ir pravesta nemažai renginių: sveikatingumo pamokėlės, mokslo metų užbaigimo
šventė, pasiruošta respublikinėms kurčiųjų varžyboms „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“, parengtas kalėdinis
rytmetis „Kalėdų žvaigždele, nušvieski mums kelią“ mažiesiems mokyklos mokiniams bei jų
tėveliams (globėjams, rūpintojams). Draugiškai, linksmai pažymėtos draugų gimimo dienos,
dalyvauta netradiciniuose renginiuose. Mokytojos Gita Gižienė ir Laimutė Lazdauskienė mokyklos
mokiniams organizavo išvyką į Panevėžio lėlių vežimo teatrą. P- 4 kl. mokiniai su klasių vadovais
keliavo į Paukščių kaimą, pradinių klasių mokytojos Laimutės Lazdauskienės lydimi ugdytiniai
keliavo po Anykščių kraštą, o rudenį - po Biržų apylinkes. Pradinių klasių mokiniai kartu su savo
mokytojomis aktyviai dalyvavo visuose mokyklos renginiuose.
Iki 2017 metų žiemos pabaigos (iki kovo mėn.) buvo vykdoma Gamtos mokyklos
organizuota paukščių globos akcija - projektas ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“,
dalyvavo ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai, vadovaujami priešmokyklinio
ugdymo pedagogės Astos Sviderskienės ir surdopedagogės individualioms pratyboms vesti Palmiros
Stančauskienės, o nuo šių metų vėl pateikta paraiška ir dalyvavimas tęsiamas. Nuo šių metų spalio
mėn. pedagogės Palmira Stančauskienė ir Asta Sviderskienė dalyvauja Respublikiniame
ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte ,,Žaidimai
moko‘‘.
Metodinių grupių iniciatyva buvo organizuojami tradiciniai mokyklos renginiai, paminėtos
atmintinos dienos. Vyresniųjų klasių humanitarinių dalykų mokytojų metodinė grupė vykdė
projektus: ,,Slovakijos link“ , ,,Asmenybės. Lietuvos prezidentai“ bei ilgalaikį projektą ,,Žmonės,
kurie kuria Lietuvą“, istorijos mokytoja Laima Rutkauskienė organizavo valstybinių švenčių
minėjimus: ,,Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“, „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo
diena“, akciją ,,Konstitucija gyvai“, Lietuvos kariuomenės dienos minėjimą, lietuvių kalbos
mokytoja Laimutė Beinarauskienė visus kvietė dalyvauti nacionaliniame dailyraščio konkurse,
vadovaujami mokytojos Ritos Kasparienės mokiniai gamino stalo dekoracijas, rengė kalėdinius
sveikinimus, parengė ne vieną kūrybinių darbų ir karpinių parodą
„Pražydo žemė
žiedais“, ,,Užgavėnių kaukės“ ir pan. Lietuvių gestų k. mokytoja Lijana Čiplienė organizavo gestų
kalbos konkursą „Galiu pasekti gražiausią pasaką“, lietuvių gestų k. mokytojas Vilius Glušokas Pasaulinės kurčiųjų dienos minėjimą, parodą ,,Pasaulio kurčiųjų pirštų abėcėlės“.
Vyresniųjų klasių tiksliųjų mokslų dalykų mokytojų metodinės grupės iniciatyva taip pat vyko
daugybė renginių. Vijoletos Vanagienės, mokyklos tarybos pirmininkės, grupės narės, dėka vyko jau
tradicine tampanti Olimpinė šeimų sporto šventė - organizuota netradicinio ugdymo diena „Noriu
būti stiprus ir sveikas“, įžiebta Kalėdinė eglutė, vesta adventinė vakaronė 10 klasės mokiniams,
suorganizuotas kalėdinis renginys mokyklos mokiniams Panevėžio teatre „Menas“.
Informacinių technologijų mokytojo Ramūno Kabelio vadovaujami mokiniai dalyvavo
kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2017“, gauti Natalijos Kazakovos
kompiuterių mokyklos diplomai mokiniams, padėka mokytojui.
Mokytojos Dalia Kuosienė ir Jolita Pūkaitė vykdė gamtosauginį – edukacinį projektą, skirtą
Žemės dienai, mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojo Tado Jako gamino ,,snaiges“, o
gruodžio mėn. surengė parodą, matematikos mokytoja Zita Bložienė surengė lygčių sprendimo
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konkursą, kartu su mokytoja Vijoleta Vanagiene lydėjo mokinius edukacinės kelionės į Slovakiją
metu.
Vyr. klasių tiksliųjų mokslų ir auklėtojų grupės aktyviai dalyvavo organizuojant sportinius renginius.
Mokyklos mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojos metodininkės Vijoletos Vanagienės,
dalyvavo visuose sportiniuose renginiuose ir varžybose pagal pateiktą Lietuvos kurčiųjų sporto
centro planą 2017 metams. Kūno kultūros mokytoja Vijoleta Vanagienė organizavo Lietuvos
kurčiųjų moksleivių varžybas ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kroso varžybas, mankštas bei IV solidarumo
bėgimą, skirtą paremti Zimbabvės skurstantiems vaikams, parengė mokyklos mokinių komandas
įvairiausioms miesto bei respublikos sporto varžyboms.
Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, mokytojos Laimutė Beinarauskienė, Laima
Lapėnienė, Laimutė Lazdauskienė rašė straipsnius apie mokykloje vykstančius renginius bei
kurčiųjų bendruomenės žmones: mėnraštyje „Akiratis“, Panevėžio dienraštyje „Sekundė“,
dienraštyje „Lietuvos rytas“, savaitraštyje „Panevėžio balsas“, savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“,
dienraštyje „Lietuvos žinios“, informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, lenkų savaitraštyje
„Nasza gazeta”.
Atliktas kvalifikacijos tobulinimo programų poreikio 2017 m. tyrimas. Visi mokytojai ir
auklėtojai kėlė kvalifikaciją (100 procentų). Kvalifikaciją pakėlė vyr. specialioji pedagogė
Ramunė Smirnovienė bei surdopedagogė individualioms pratyboms vesti Palmira Stančauskienė.
Joms suteikta specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Vadovaujantis metodinių grupių siūlymais, sudarytas metodinės tarybos veiklos planas 2018 m.
Mokyklos administracijos, mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) bei visuomenės bendradarbiavimas. 2017 metų tikslas buvo kurti bendravimo ir
bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) kultūrą, gerinant bendradarbiavimo struktūrą,
giliau pažįstant tėvus (globėjus, rūpintojus), įtraukiant juos į mokyklos valdymą, veiklą.
2017 m. įvyko 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Jų metu buvo pateikta: veiklos ataskaita už
2016 - 2017 m. veiklos programą: 2017 - 2019 m. strateginio plano projektas, 2016 - 2017 m. m.
rezultatų analizė, šalies ir miesto švietimo politika bei prioritetai ir aptarti: ugdymo proceso
organizavimo 2017 - 2018 m. m. ir pasirengimo naujiems mokslo metams, finansinių išteklių
naudojimo klausimai, pirmojo ir antrojo pusmečio pažangumo, mokymosi ir elgesio rezultatai,
klasių vadovų darbas, mokinių popamokinė veikla bendrabutyje, specialiosios pedagoginės pagalbos
teikimas, socialinio pedagogo ir kineziterapeuto darbas, 2016 - 2017 m. m. pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) buvo supažindinti su 2017 - 2019
metų mokyklos strateginiu planu, 2017 - 2018 m. m. ugdymo plano projektu, klausimyno tėvams
(globėjams, rūpintojams) „Pagalba mokiniui“ rezultatais, VGK komisijos ir švietimo pagalbos
specialistų darbu, įvestu psichologo asistento etatu, darbu su elektroniniu dienynu,
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybėmis, teikiant pagalbą mokyklai, mokytojams,
tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinių popamokine veikla bendrabutyje, mokinių maitinimu,
mokinių profesiniu orientavimu, aprūpinimu vadovėliais, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis,
klausą gerinančia technika, IKT.
Vykdant projektą „Fizinis aktyvumas - sveikos gyvensenos garantas“, kurį
parengė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė ir kūno kultūros mokytoja Vijoleta Vanagienė,
gautas finansavimas 200 Eur, vyko Olimpinė šeimų sveikatingumo šventė „Būk žvalus ir sveikas",
dešimtokų Paskutinio skambučio šventė, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir tėvai
(globėjai, rūpintojai).
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Kvietime į susirinkimą tėvams (globėjams, rūpintojams) buvo sudarytos galimybės dalyvauti
susirinkime pasirenkant jiems tinkamą laiką. Mokyklos administracija, klasių vadovai, švietimo
pagalbos specialistai vedė po keletą tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų tėvų (globėjų, rūpintojų)
pasirinktu laiku. Buvo atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa, kurioje galėjo pateikti savo
nuomonę apie tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, vedami netradiciškai, individualūs pokalbiai, vedami
klasėse, suteikė galimybę atviresniems bendravimams, problemų sprendimų ieškojimams.
2017 m. mokyklos veiklos tikslas, mokyklos bendravimo struktūros gerinimo su aplinka,
įgyvendintas, organizuojant bendrus bei klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, bendrus
renginius: netradicinio ugdymo dienos, šventes.
Sudarant 2018 m. programą vadovautasi mokyklos vidaus vertinimo „Pagalba mokiniui“
gautais pasiūlymais.
Vaiko gerovės komisijos veikla. Mokyklos VGK patvirtinta 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-82 trejiems metams. Ši komisija savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu. 2017
m. komisijai vadovavo Palmira Stančauskienė, sekretoriavo Rima Lavickienė, vyr. surdopedagogės
individualioms pratyboms vesti. Komisijoje dirbo specialioji pedagogė, socialinė pedagogė,
matematikos mokytoja, I-ą pusmetį - pradinių klasių mokytoja, nuo II-o pusmečio – psichologo
asistentas. Pagal poreikį į posėdžius buvo kviečiami: tikybos mokytoja, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė, ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių ar dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklos administracija.
Vaiko gerovės komisijos darbą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina
Bartnykienė.
Veikloje buvo vadovaujamasi vienu iš pagrindinių mokyklos uždavinių – organizuoti
profesionalią pedagoginę veiklą, tenkinančią skirtingus mokinių poreikius. VGK siekė geresnės
švietimo pagalbos kokybės, organizavo tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, prevencinį darbą,
saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, gilinosi į šeimų pažinimą. Ugdė sąmoningą požiūrį į mokyklos tvarką, gerino
bendruomenės mikroklimatą.
Numatyti tikslai bei uždaviniai buvo įgyvendinti.
2017 metais buvo planuoti 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, įvyko 8. Posėdžiuose buvo
aptarti šie klausimai: atlikta 2017 m. veiklos analizė, sudaryta VGK 2018 m. veiklos programa,
svarstytas netinkamas mokinių elgesys, parengtas naujai atvykusių specialiųjų poreikių 10 (iš viso
14) mokinių pradinis/pakartotinis vertinimas, atlikta mokinių, turinčių kompleksinę negalią I-ojo ir
II-ojo pusmečio rezultatų analizė, priešmokyklinės grupės auklėtinių pasirengimas mokyklai, o 4
klasės mokinių - dalykinei sistemai, 5 klasės mokinių adaptacija, mokinių, kuriems reikalinga
specialistų pagalba, sąrašų derinimas, individualizuotų ir pritaikytų programų aptarimas, mokyklai
pritaikytas VGK sudarymo ir veiklos organizavimo aprašas, parengti individualizuotų ir pritaikytų
programų rengimo bei mokinių, besimokančių pagal šias programas, vertinimo aprašai, parengtos ir
mokyklos vadovui tvirtinimui teiktos įvairių dokumentų formos (susitikimo su mokinio tėvais
(globėjų, rūpintojų) fiksavimo ir kt.), parengtos ir sėkmingai naudojamos mokinių drausminimo bei
skatinimo tvarkos, mokinių lankomumo tvarkos aprašas, susipažinta ir pritarta Rekomendacijoms
dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto
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artimoje aplinkoje, peržiūrėti dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant VGK veiklą, susipažinta
su specialiosios pedagogės darbo ataskaita, parengta kabinetų ugdomosios aplinkos vertinimo
lentelė ir atliktas pasirinktų kabinetų įvertinimas. Mokyklos administracijai teikti siūlymai dėl
kurčneregio mokinio ir naujai atvykusio 10 klasės mokinio ugdymo. Buvo patikslintas
surdopedagogo pareigybės aprašymas.
Visi posėdžiuose priimti nutarimai įvykdyti. Tobulintina sritis išlieka VGK informacijos
pateikimas mokyklos
internetinėje svetainėje ir tėvų (globėjų, rūpintojų)
konsultavimas.
Aktyvesnis buvo asmeniškas bendravimas su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), nuolat su
kuriais bendravo
vizituojančios surdopedagogės. Klasių vadovai informavo tėvus (globėjus,
rūpintojus) apie mokiniams teikiamą specialiąją pagalbą.
Panevėžio pedagoginei psichologinei tarnybai ruošti dokumentai arba atliktas pirminis/
pakartotinis vertinimas 14 mokinių. Dokumentus parengė: Rima Lavickienė, surdopedagogė
individualioms pratyboms vesti - Simo Tamonio, Viltės Baltrušaitytės, Marko Kudirkos, Augusto
Getaučio, Pijaus Jašinsko; Lina Bartnykienė, surdopedagogė individualioms partyboms vesti Miglės Tamonytės, Audriaus Barono; Palmira Stančauskienė, surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti - Rusnės Morkūnaitės, Žigimanto Vaiciekausko, Edgaro Sinkaus; Danutė
Matuzienė, surdopedagogė individualioms pratyboms vesti - Airido Kazimiero Geco, Regimanto
Balsio, Augusto Sinkaus, Domanto Kipšo. Mokytojai supažindinti su 10 mokinių PPT vertinimo
išvadomis ir rekomendacijomis ugdymuisi.
Sudarytas ir skelbiamas metodiniame kabinete specialiųjų poreikių mokinių sąrašas, kuriame
nurodyta, kokia pagalba reikalinga. Nuolat buvo konsultuojami mokytojai dėl darbo su SUP
mokiniais: dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo, ugdymo priemonių parinkimo bei
specialių mokymo būdų ir metodų pritaikymo, dėl dokumentų tvarkymo, rengiant mokinius
pirminiam ir pakartotinam vertinimui PPT. Aptartos ir suderintos mokytojų parengtos
individualizuotos ir pritaikytos programos. Kiekvieno pusmečio pabaigoje mokinių tėvams
(globėjams, rūpintojams) individualiai buvo teikiama informacija apie jų vaikų pasiekimus.
Mokytojai nuolat supažindinami su naujausia literatūra, internetinėmis nuorodomis ir seminarų
medžiaga. Pagal PPT išvadas mokiniams buvo teikiama specialistų (specialiojo pedagogo,
kineziterapeuto, socialinio pedagogo, surdopedagogo individualioms pratyboms vesti, mokytojo
padėjėjo, psichologo asistento) pagalba. Bendradarbiauta su LKNUC, Panevėžio logopedų
metodiniu būreliu, Panevėžio regos centro ,,Linelis‘‘ tiflopedagoge, PPT, PŠC specialistais bei
vadove Asta Malčiauskiene. Konsultuotasi įvairiais klausimais, mokytojai supažindinti su gautais
raštais, dokumentais. VGK nariai įsigijo metodinės ir praktinei veiklai tinkamos literatūros: Renata
Kielaitė. Kartu įveikime mokymosi sunkumus, Tatjana Borisevičienė. Įsivertinimas ir asmeninė
pažanga specialiosiose pratybose. Buvo kaupiama metodinė literatūra ir medžiaga iš įvairių
seminarų, specialistų pranešimai, patarimai ir pasisakymai.
Nuolat atnaujinamas ir mokyklos bendruomenei pateikiamas VGK stendas, kuriame ne tik
bendra informacija apie specialistus, bet pristatyti ir mokiniai, kuriais didžiuojamasi, išrinkti
pradinių ir vyresnių klasių mandagiausi ir draugiškiausi. Kas mėnesį buvo keičiama informacija apie
sveikatos priežiūrą, sveikos mitybos rekomendacijas, dalinami prevenciniai lankstinukai apie
žalingus įpročius.
2017 m. vizituojančiais surdopedagogais pagal sudarytas surdopedagoginės pagalbos sutartis
jau dirbo penkios mokytojos. Jos teikė pagalbą klausos negalią turintiems vaikams, integruotai
besimokantiems miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose: Mykolo Karkos pagrindinėje,
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„Vilties“, „Beržų‘‘, „Ąžuolo“ ir „Rožyno“ progimnazijose, Kazimiero Paltaroko gimnazijoje,
„Šviesos‘‘ specialiojo ugdymo centre, specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre,
„Vaikystės‘‘, „Diemedžio‘‘, „Pasakos“, „Pušynėlis“ lopšeliuose - darželiuose.
Su Vaiko gerovės komisijos darbu supažindinta mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė,
mokyklos taryba, teikti pasiūlymai metodinės ir mokytojų tarybos posėdžių metu. Sutvarkyti ir
atiduoti į mokyklos archyvą VGK dokumentai (individualizuotos ir pritaikytos 2016/2017 m.m.
programos). Asmeniškai įsigyta ir pačių pasigaminta specialių mokymo (ugdymo) priemonių,
tinkančių specialiųjų poreikių mokiniams, parengti individualių užsiėmimų planai – konspektai ir
pravestos atviros pamokos, dalyvaujant seminaruose kelta kvalifikacija.
Vaiko gerovės komisijai 2018 metais išliks lankomumo ir motyvuoto ugdymosi, ugdytinių
elgesio, mokytojų parengtų individualizuotų, pritaikytų programų taikymas praktiniame darbe,
veiklos viešinimo ne tik internetinėje svetainėje, bet ir spaudoje, bendradarbiavimo su
bibliotekininku, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas. Specialusis pedagogas pateiks išsamią
ataskaitą apie mokinių pasiekimus ir pažangą mokytojų tarybos posėdyje bei tėvų (globėjų,
rūpintojų) susirinkime.
2017 metų Vaiko gerovės komisijos veikla 2017 m. gruodžio 27 d. VGK posėdžio protokolo
Nr. VGK – 08 nutarimu įvertinta teigiamai.
Socialinė, psichologinė pedagoginė veikla. Ataskaita skirta: mokiniams, mokytojams, klasių
vadovams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant tinkamo mokinių ugdymo,
socializacijos ir integracijos į visuomenę.
Tikslas: 2017 m. buvo siekiama užtikrinti vaiko gerovę, siekta integracijos, socializacijos
visuomenėje, skatinti visavertės asmenybės raišką, ugdyti socialinius gebėjimus. Racionaliai
išnaudoti visas vaikams teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
Socialinis pedagogas 2017 m. nuolat teikė socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą
mokiniams, nuolat vykdė prevenciją, organizuojant įvairius prevencinius renginius, socialinių
įgūdžių lavinimo užsiėmimus, rūpinosi rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, teikė mokyklos
pedagogams, klasių auklėtojams, kitiems specialistams informaciją apie socialinių – pedagoginių
problemų sprendimo būdus.
Vyko 21 konsultacija mokiniams, 5 - tėvams (globėjams, rūpintojams), 11 - pedagogams, 2 visuomenenės sveikatos priežiūros specialistei. Organizuotas individualus darbas su mokiniais:
konsultuota 16 mokinių jiems rūpimais klausimais (patyčių, psichotropinių medžiagų vartojimo ir
kt.), kurio metu mokyta kultūringo tarpusavio bendravimo ir konfliktų sprendimo.
Organizuotos 5 konsultacijos ir individualus darbas su problemiškais mokiniais, 42
mokiniams vyko grupiniai ir socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai.
Plėtotas bendradarbiavimas. Bendradarbiauta: su tėvais (rūpintojais, globėjais): (1 kartą tėvų
(globėjų, rūpintojų) susirinkimo metu pristatyta informacija apie prevenciją); su miesto ir rajono
PPT (2 kartus); VPK (2 kartus); bendrojo lavinimo mokyklomis; Panevėžio kolegijos dėstytoja ir
lektore (2 kartus); Panevėžio dailės galerijos vadybininke (2 kartus); Panevėžio miesto ir rajono
mokyklų 6 socialiniais pedagogais; Pasvalio specialiosios mokyklos švietimo pagalbos specialistais
(1 kartą); Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos specialiste (3 kartus);
Panevėžio gyvūnų globos draugija (1 kartą) ir alpakų ūkiu (1 kartą).
Buvo sisteminama ir teikiama informacija mokyklos metraščiui. Socialinės pedagogės
parengta 13 aprašų apie vykdytas prevencines veiklas ir įkelta į mokyklos metraštį, paruošti 4
pristatymai (panešimai, metodinė medžiaga) renginiams.
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Organizuota prevencinė veikla (įvairūs renginiai, viktorinos, užsiėmimai ir akcijos) - 20
veiklų: vesta 10 prevencinių užsiėmimų mokiniams, klasės valandėlių ir paskaitų, buvo
suorganizuotos 2 prevencinės akcijos, vyko 3 viktorinos ir protmūšiai mokiniams, skirti sveikatos
ir gražių bei draugiškų santykių puoselėjimui, suorganizuoti 5 renginiai, kuriuose dalyvavo ir svečiai
iš kitų ugdymo įstaigų: Panevėžio 5-os gimnazijos, Pasvalio specialiosios mokyklos, Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijų mokyklos ir
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokiniai kartu su socialinėmis pedagogėmis.
Buvo tvarkomos paskirtos veiklos ir dokumentai: kiekvieną mėnesį mokinių nemokamo
maitinimo registravimo žurnalas, vaisių programos ir AB „Žemaitijos“ pieno ataskaitos ir
dokumentai, peržiūrima ir analizuojama kiekvieną mėnesį kartu su klasių vadovais lankomumo
sistemos tvarka.
Parengta kartu su administracija mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka, smurto
ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
Psichologinė veikla. 2017 m. vyko 38 individualios bei 14 grupinių konsultacijų. Dažniausiai
pasitaikančios buvo elgesio ir emocijų problemos.
6 kartus kreipėsi mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 24 kartus vyko konsultacijos su
mokyklos darbuotojais. Jautėsi psichologinės informacijos poreikis, siekiant gerinti bendravimą su
mokiniais. 7 kartus mokiniai buvo stebimi pamokų metu ir 6 kartus - bendrabutyje. Buvo vedami du
susirinkimai bendrabutyje gyvenantiems mokiniams dėl elgesio taisyklių laikymosi. 10 kartų stebėta
ikimokyklinio ugdymo grupė ir konsultuota pedagogė dėl psichologinių problemų, esančių grupėje.
2 kartus buvo vedami kalėdiniai renginiai pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams.
Sveikatos priežiūros specialisto veikla. Informacinė metodinė medžiaga mokinių sveikatos
priežiūros stiprinimo ir išsaugojimo klausimais kaupiama per visus metus medicinos kabinete.
Metodinės konsultacijos sveikatos klausimais buvo teikiamos per visus mokslo metus visiems
besikreipiantiems (mokiniams tėvams (globėjams, rūpintojams)). Informacinėje lentoje buvo
skelbiama aktuali informacija sveikatos stiprinimo klausimais. Duomenys apie mokykloje
besimokančių vaikų sveikatą buvo renkami iki rugsėjo 15 d. (forma 027/1a). Mokykloje mokosi 59
mokiniai ir visi pristatė medicinines pažymas. Visiems 59 vaikams nustatyti klausos sutrikimai,
regos - 26, įgimtos ligos - 14, endokrininės sistemos ligos - 10, kvėpavimo sistemos ligos - 3,
skeleto - raumenų sistemos ligos - 17, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos - 20, urogenitalinės
sistemos ligos - 1, psichikos sutrikimai - 6, nervų sistemos ligos - 30, odos ligos - 2, dantys sveiki 24 vaikams.
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Atsižvelgiant į mokinių sveikatos pažymas buvo sudarytas kūno kultūros grupių sąrašas ir
pateiktas kūno kultūros mokytojai. Pagrindinę kūno kultūros grupę lanko 40 mokinių, parengiamąją
– 9, specialiają – 10 mokinių.
Buvo teikiama informacija apie mokinių galimą dalyvavimą varžybose ar kūno kultūros
pamokose. Taip pat duomenys apie mokinių sveikatą buvo pateikti pedagogams, kad surašytų į
elektroninį dienyną. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus, visus mokslo metus mokiniai buvo
stebimi dėl pedikuliozės. Pagal reikalą tikrinama asmens higiena. Visus mokslo metus stebima
patalpų higieninė būklė. Užkrečiamomis ligomis per mokslo metus mokiniai nesirgo, apsinuodijimų
nebuvo. Mokiniai buvo ugdomi higienos ir sveikos gyvensenos įgūdžių, kurie daro įtaką jų sveikatos
stiprinimui.
Valymo priemonės naudojamos tik turinčios galiojančius sertifikatus. Higienos įgūdžių
privalomieji kursai galioja iki 2018 m. lapkričio 22 dienos, pirmosios pagalbos iki 2021 m. lapkričio
22 dienos. Visi darbuotojai dirba profilaktiškai pasitikrinę sveikatą, kurią tikrinasi pagal sveikatos
tikrinimosi planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus.
Kultūrinė sportinė veikla. Suorganizuota 13 išvykų: į Panevėžio lėlių vežimo teatrą
vasario 9 d., karjeros ugdymas "Renkuosi profesiją", 9 - 10 kl. mokinių išvyka į Panevėžio
profesinio rengimo centrą balandžio 9 d., edukacinė mokomoji, sportinė, pažintinė kelionė į
Slovakiją gegužės 11 - 16 d., ketvirtokų išvyka į Burbiškio dvarą gegužės 16 d., išvyka į Anykščius
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gegužės 23 d., pažangiausių ir šauniausių mokinių paskatinamoji išvyka į Alpakų ūkį gegužės 17 d.,
mokinių išvyka į LR Seimą gegužės 18 d., išvyka į Šiluvą rugsėjo 7 d., išvyka į „Expo Aukštaitija
2017“ Cido arenoje rugsėjo 22 d., ekskursija į LR Seimą, skirta Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti
rugsėjo 27 d., išvyka į Virtualų kambarį rugsėjo mėn., išvyka į Sausumos pajėgų Karaliaus
Mindaugo husarų batalioną spalio 6 d., išvyka į Profesinio rengimo centrą su 10 kl. mokiniais
lapkričio mėn.
14 akcijų: Šv. Valentino dienai paminėti vasario 2 d., pilietinė akcija „Mes mylime Lietuvą“
kovo 8 d., Medelių sodinimo akcija kovo 3 d., „Saugokime savo širdį“ gegužės 12 d., „Mes
laimingi“ gegužės 26 d., „Mano gražiausios akimirkos“, akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti birželio 2 d., „Rūkymui – NE !“ birželio 2 d., „Asmens higiena ir pedikuliozės
prevencija“ rugsėjo 8 d., „Apibėk mokyklą“ rugsėjo 18 - 29 d., pilietinė akcija „Konstitucija gyvai”
spalio 25 d., "Sveikas pasirinkimas", skirta tarptautinei nerūkymo dienai paminėti lapkričio 24 d.,
kalėdinė akcija, atvirukų ir sveikinimų kūrimas draugui gruodžio 1 - 8 d., „STOP“, skirta paminėti
AIDS dieną gruodžio 8 d., labdaringa akcija „Pasidalinkime“ iki gruodžio 29 d.
17 renginių: „Asmenybės. Lietuvos Respublikos prezidentai“ sausio 9 d., „Savęs pažinimas“
sausio 20 d., renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Šv. Valentino, įsimylėjėlių
dienai paminėti vasario 14 d., „Draugauti smagu“ kovo 13 d., „Moku bendrauti be patyčių“ kovo 24
d., „Saugaus eismo diena“ balandžio 6 d., tarpmokyklinio projekto „Draugystės ratas“ renginys,
skirtas Motinos dienai balandžio 19 d., EŪB „Žalioji gija“ renginys, skirtas aplinkosaugai balandžio
19 d., „Gyvenimo spalvos“ gegužės mėn., Zinos Kurlienės poezijos knygos „Gyvenimo giesmė“
pristatymas birželio 2 d., „Saugus internetas” rugsėjo 11 d., renginys, skirtas Pasaulinei gyvūnų
dienai paminėti „Mažesni už mus“ spalio 4 d., „Mes kartu ir mums smagu“, „Aš galiu atsispirti“,
skirtas pasaulinei psichikos dienai spalio 13 d., renginys, skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienos
paskelbimui paminėti lapkričio 4 d., renginys, skirtas mokinių paskatinimui mokytis lapkričio 14 d.,
renginys, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti „Veikime kartu“ lapkričio 17 d., Kalėdų
renginys mokiniams „Kalėdų belaukiant“ gruodžio 20 d.,
4 konkursai: „Rašom 2017 !“ vasario 1 - 9 d., „Aš galiu pasekti pasaką“ balandžio 4 d.,
XVII Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas balandžio 1 d., Velykinio sveikinimo
konkursas kovo 1 - 7 d.
3 viktorinos: „Ar žinai kad...“ vasario 27 d., „Švara, tvarka - sveikata“, skirta Pasaulinei
sveikatos dienai balandžio 4 d., „Žemė - tai gyvybės šaltinis“ balandžio 20 d.
4 valandėlės: „Kuriu pasaką“ vasario 24 d., „Būkime sveiki sausio 13 d. „Vaiko teisės ir
pareigos“ rugsėjo 22 d., sveikatinimo valandėlė „Dovanok širdies gerumą“ rugsėjo 29 d.
8 parodos: tekstilininkės Vieros Olšauskienės veltinio darbų paroda „Veltinius – į XXI
amžiaus taikomąją dailę“ sausio 11 d., rašinių ir rašto darbų paroda „Aš myliu Runą, Belą... visus,
kurie šalia“ vasario 14 d., Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ugdytinių kūrybinių
darbų paroda vasario 20 - 28 d., mokyklos mokinių darbų paroda Panevėžio „Skaistakalnio“
pagrindinėje mokykloje vasario 20 - 28 d., tarpmokyklinio projekto „Draugystės ratas“ renginio
„Pavasaris ant paukščio sparnų...“ mokinių darbelių paroda kovo 5 d., mokinių dailės darbų paroda,
skirta Šv. Velykoms ir Motinos dienai kovo 7 d., knygų paroda „Pasaulio kurčiųjų pirštų abėcėlės“
rugsėjo 21 d., Panevėžio moksleivių namų 8 klasės mokinių baigiamųjų dailės darbų tapybos ant
šilko paroda „Šilko kerai“ lapkričio 7 d., technologijų pamokose atliktų darbelių paroda gruodžio 5
d., mokinių darbų paroda „Mokykla – tai kelias prie knygos, prie rašto“.
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1 edukacinė programa: velykinė edukacinė programa „Keraminis Velykinis zuikis“ kovo 3
- 5 d.
8 paskaitos: „Elektroninės patyčios. Saugus internetas“ balandžio 21 d., „Saugumas kelyje“
gegužės 12 d., „Vaikų saugumas vasaros metu“ gegužės 26 d., „Bendraukime be pykčio“ rugsėjo 22
d., „Kaip suvaldyti stresą“ - geros nuotaikos receptas rugsėjo 20 d., paskaita – diskusija „Žalingi
įpročiai – gyvenimo rykštė“ lapkričio 24 d., VŠĮ kurčiųjų reabilitacijos centro paskaita ir spektaklis
„Barbora Radvilaitė“ gruodžio 4 d., „Burnos higiena” gruodžio 13 d.
3 popietės: „Atrask lobį“ rugsėjo 27 d., „Linksmakiemis“ spalio 10 d., „Kūrybiškiausia
klasė“ spalio 25 d.
2 minėjimai: Sausio 13 - laisvės gynėjų dienos paminėjimas sausio 13 d., Lietuvos
kariuomenės dienos minėjimas lapkričio 15 d.
8 projektai - renginiai: „Draugystės ratas“ - renginys „Aš labai myliu Lietuvą“ vasario 14
d., projektas - metodinė savaitė „Pavasaris ant paukščio sparnų“ kovo 20 - 24 d., projektinė
savaitė ,,Spalvų vardai - vaikų draugai“ balandžio 3 - 6 d., projektas „Pašto kelias“ (išvyka į
Panevėžio centrinį paštą) balandžio 26 d. „Gėrybių dienos“ spalio 16 - 20 d., foto paroda „Mano
augintinis“ spalio 23 - 27 d., ilgalaikis projektas „Žmonės, kurie kuria Lietuvą“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti gruodžio 13 d., prevencinis projektas „ Žaidimai moko“
spalio mėn.
10 švenčių: šimtadienio šventė kovo 10 d., vaikų žaidimų kambario „Sraigė“ 3 metų
gimtadienio šventė balandžio 3 d., ketvirtokų išleistuvių šventė gegužės 30 d., dešimtokų paskutinio
skambučio šventė gegužės 30 d., IV-asis lenkų kultūros festivalis birželio 4 d., 2016 - 2017 m. m.
baigimo šventė birželio 5 d., kalėdinės eglutės įžiebimo šventė gruodžio 8 d., rytmetis „Kalėdų
belaukiant“ gruodžio 15 d., medžių puošimo šventė - konkursas „Kalėdų žibintas“ gruodžio 18 d.,
Advento vakaronė 10 klasės mokiniams gruodžio 21 d.
2 koncertai: svečių iš Lenkijos koncertas, skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienai
paminėti lapkričio 4 d. ir lenkų koncertas, skirtas Šv. Kalėdoms gruodžio 16 d.
2 netradicinio ugdymo dienos 2: netradicinė ugdymo diena, skirta tarptautinei Mokytojo
dienai paminėti spalio 5 d., „Kalėdų žvaigždele, nušvieski mums kelią“ gruodžio 22 d.
Praktinis užsiėmimas tema „Saugokime gyvybę“, skirtas Tarptautinei gyvybės dienai
balandžio 28 d.
Susitikimas su Panevėžio futbolo klubo „Panevėžys“ nariais gegužės 2 d.
Renginių skaičius 2013 - 2017 metus
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Organizuota ir dalyvauta su mokyklos mokinių komandomis sportinėse varžybose, meniniuose,
kultūriniuose, pramoginiuose renginiuose mieste, respublikoje, užsienyje.
Organizuoti mokomojo dalyko renginiai mieste, respublikoje, užsienyje. Lietuvos kurčiųjų
moksleivių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos lapkričio 30 d., Panevėžio „Saulėtekio“
progimnazijoje, Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės kovo 2 d. Kaune, Baltijos šalių žaidynės
kovo 24 - 26 d. Vilniuje, išvyka į Slovakiją „Slovakija - Tatrų gražuolė“ gegužės 11-15 d., Lietuvos
kūno kultūros asociacijos renginys „Sportas visiems“ gegužės 26 - 28 d. Palangoje, dalyvauta su
mokyklos mokinių komanda Lietuvos kurčiųjų moksleivių lengvosios atletikos čempionate gegužės
11 d.
Organizuoti renginiai mieste: bendradarbiaujant su PŠC centru organizuotas renginys „13
pamoka“ kovo mėn.
Organizuoti renginiai mokykloje: šaškių turnyras P-10 kl. mokiniams spalio 9 - 13 d., „Drąsūs,
stiprūs, vikrūs“ varžybos 5 - 8 kl. lapkričio 21 d.
Renginiai mieste, respublikoje: karjeros ugdymui: išvyka į LR Seimą (Vilniuje) „Europos pamoka
Seime“ ir išvyka į Martyno Mažvydo biblioteką rugsėjo 27 d., išvyka į Panevėžio karinį dalinį
Pajuostyje spalio 6 d., išvyka į SEB banką spalio 27 d., olimpinė šeimų sveikatingumo šventė „Būk
žvalus ir sveikas“ gegužės 19 d.
Parengti ir laimėti projektai. Sveikatinimo projektas „Noriu būti stiprus ir sveikas“ kovo 1 d. gruodžio 29 d. Dalyvauta su mokiniais sveikatinimo, mokymo plaukti projekte Panevėžio
„Žemynos“ progimnazijos baseine kovo mėn. bei sveikatinimo, mokymo plaukti projekte „Arčiau
vandens - 2017“ lapkričio 3 d. - gruodžio 29 d. Sporto centro baseine Jakšto -1 Panevėžyje, projekte
– neįgaliųjų socialinė integracija per kurčiųjų kūno kultūrą ir sportą, specialiųjų mokyklų specialiose
olimpinėse žaidynėse gegužės 10 d. PSUCŠ, specialiųjų mokyklų rudens kroso varžybose rugsėjo
20 d. Senvagėje Panevėžyje.
Renginiai užsienyje: su mokyklos mokinių grupe dalyvauta tęstiniame sportiniame, edukaciniame,
pažintiniame projekte „Tatrų gražuolė“ išvyka į Slovakiją, Popradą, Aukštieji ir žemieji Tatrai
gegužės 11 - 15 d.
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Mokomojo dalyko mokinių laimėjimai, pasiekimai respublikoje: „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
varžybose Panevėžyje priešmokyklinė, ikimokyklinė ugdymo grupė - 3 komandinė vieta, P-1,2, 3-4
klasė - 2 vieta, 5 - 8 klasė - 2 vieta lapkričio 30 d.
Kūno kultūros mokytoja Vijoleta Vanagienė parengė sportinės veiklos ataskaitą sportiniuose
renginiuose (žr. lentelę).
Sportiniai renginiai

Miestas

Mokinių skaičius
I vieta

II vieta

III vieta

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Panevėžyje

-

-

1

Baltijos šalių žaidynėse

Vilniuje

2

-

-

Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės

Kaunas

2

1

2

Lietuvos kurčiųjų moksleivių lengvosios
atletikos čempionatas

Šiauliai

1

4

6

Iš viso:

5

5

9

Organizuota kultūrinė, pažintinė, mokomoji išvyka integruota su mokomaisiais dalykais į
Vilnių rugsėjo 27 d. 7 – 10 kl. mokiniams.
Kultūrinės ir sportinės priemonių įgyvendinimo veikla per 2017 m. įvertinta puikiai.
Bibliotekos veikla. Vadovaudamasis teisės aktais mokyklos bibliotekininkas vykdė 2017 m.
mokyklos bibliotekos veiklą: planavo, analizavo, apibendrino mokyklos bibliotekos darbą ir
atsiskaitė mokyklos direktoriui. Rengė metinę mokyklos bibliotekos ataskaitą, teikė ją mokyklos
direktoriui, miesto švietimo skyriui ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai.
Komplektavo mokyklos bibliotekoje ugdymo proceso reikalingą programinę, informacinę,
mokslo populiariąją, vaikų metodinę literatūrą. Per 2017 metus bibliotekoje sukaupta 8383 knygos.
Nurašyta 212 knygų rusų kalba už 0,68 Eur. Iš labdaros ir paramos fondo kaip dovana „Švieskime
vaikus“ gauta 18 naujų knygų už 13,26 Eur. (dovanotojai Andrius Mamontovas ir Ramūnas
Karbauskis). Bibliotekininkas tvarkė mokyklos vadovėlių fondą. Per 2017 metus gauti 36 vadovėliai
už 194,58 Eur.
Nurašyta 178 vnt. vadovėlių už 520,06 Eur.
Bibliotekininkas tvarkė ir sudarė metinės periodinės spaudos komplektus. 2017 metams
mokyklos bibliotekai užsisakyti metams keturių pavadinimų laikraščiai ir žurnalai už 83,40 Eur.:
„Akiratis“, „Sekundė“, „Panevėžio balsas“, „Naminukas“. Gauti keturių pavadinimų nemokami
laikraščiai ir žurnalai: „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“, „Saleziečių žinios“, „Lututė“. Naujomis
straipsnių kopijomis pildomas aplankalas „Žiniasklaida apie mūsų mokyklą“.
Bibliotekininkas organizavo ugdant mokinių informacinius gebėjimus bei įgyvendinant
mokyklos veiklos programą: edukacinę - pažintinę ekskursiją į Slovakiją tema „Slovakija - Tatrų
gražuolė“, popietę „Kelionės įspūdžiai, sugrįžus iš Slovakijos“, suruošė knygų parodėlę tema
„Slovakija - Tatrų gražuolė“, renginys „Pasaulinė kurčiųjų diena“, suruošė knygų parodėlę tema
„Viskas su gestų kalba“.
Mokyklos bibliotekoje pastoviai veikė neakredituotas profesinio informavimo taškas,
kuriame buvo kaupiama medžiaga apie profesijas, tinkančias klausos negalią turintiems asmenims.
Dalyvauta su mokiniais tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO 2017 Aukštaitija“ Cido
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arenoje, kur susipažinta su profesinių mokyklų, kolegijų stendais, įmonių organizacijų veikla.
Parsivežta medžiagos apie profesijas. Pastoviai palaikomi ryšiai su Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centru.
Iki 2017 metų gruodžio 31 dienos mokyklos bendruomenėje yra 111 darbuotojų, iš jų - 52
darbuotojai ir 59 mokiniai. Mokyklos bibliotekoje yra 75 skaitytojai. Išduota 300 vnt. knygų.
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Pedagoginės ir mokyklos priežiūros veikla. 2017 m. pedagoginės priežiūros programos
tikslas buvo užtikrinti kokybišką, pagrįstą naujovėmis ugdymo procesą, siekiant mokinių ir
mokyklos pažangos, tobulinant elektroninio dienyno galimybes, rengiant apklausas bei viešinant
tyrimus mokyklos internetinėje svetainėje. Už pedagoginės veiklos priežiūrą buvo atsakinga
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė, o už visą mokyklos veiklos priežiūrą direktorė Danutė Kriščiūnienė.
Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo įsivertinant ir tobulinant mokyklos veiklą.
Sudarytos darbo grupės atliko mokyklos veiklos vertinimą „Pagalba mokiniui“. Buvo pateikti
pasiūlymai mokyklos veiklai tobulinti, į kuriuos bus atsižvelgiama sudarant 2018 m. metinę veiklos
programą, mokyklos strateginį planą.
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Keturi pedagogai: Jolita Glemžienė, Tadas Jakas, Edita Kazlauskienė, Laima Rutkauskienė
dalyvavo „Surdopedagogikos ir surdopsichologijos pagrindų“ studijose.
Dvi pedagogės (Ramunė Smirnovienė ir Palmira Stančauskienė) pakėlė kvalifikaciją.
Abiems suteikta specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacija. Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui Linai Bartnykienei patvirtinta III vadybos kvalifikacinė kategorija.
Per 2017 m. 31 pedagogas kėlė kvalifikaciją. Viso gauta 217 pažymėjimų. Vidutiniškai
vienas pedagogas kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamas 7 seminaruose.
Vykdyta ir koordinuota pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP). Joje dalyvavo trys
mokiniai.
Problemos nuolat analizuojamos ir sprendžiamos kartu su mokytojais, tenkinami
individualūs mokinių poreikiai. Sudaromos galimybės klausos negalią turintiems mokiniams tęsti
mokslus mokykloje, sėkmingai integruotis mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų. Aptariama su
savivaldos institucijomis.
Pagal sudarytą sąrašą „Kolega - kolegai“ mokytojai stebėjo ir vedė po vieną pamoką. Iš viso
administracija epizodiškai stebėjo 15 pamokų.
Buvo parengtas ir suderintas ugdymo planas 2017 - 2018 m. m., technologijų pamokos
vedamos kartu berniukams ir mergaitėms jau antrus metus bei organizuojamas neformalus ugdymas
pagal mokinių poreikius: informacinių technologijų - 1 val., sporto „Judesio ir sportiniai žaidimai“-1
val., „Noriu būti stiprus ir sveikas“-1 val., muzikos ritmikos „Liepsna“-2 val.
Vyko budėjimo kontrolė, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), jų informavimas.
Ruoštos I ir II pusmečio mokinių pažangumo ataskaitos ir apibendrintos Mokytojų bei Mokyklos
tarybų posėdžiuose, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose bei nuo II - ojo pusmečio naudojamas
ir administruojamas elektroninis dienynas „Mano dienynas“.
Sudarytas mokinių vežiojimo grafikas (2017 rugsėjo 4 d. direktoriaus įsakymas Nr. M-41)
mokyklos transportu: geltonuoju autobusu VW Crafter, Volvo V40 ir WV Caravelle.
Teikta informacija Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo
skyriui pagal mėnesio darbo planus apie mokyklos užpildomumą, grupių komplektavimą ir kt.
Kiekvieną mėnesį buvo teikiamos statistinės žinios apie mokykloje besimokančius vaikus.
Susirgus ar išvykus mokytojui į seminarą, buvo keičiamos mokiniams pamokos.
Kiekvieną mėnesį buvo rengiami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Atsiskaityta ŠVISe pagal
mėnesio darbo planus.
Buvo vykdoma mokyklos stebėsena.
Vidaus kontrolė buvo vykdoma pagal sudarytą kasmetinį veiklos priežiūros planą.
ĮSTAIGOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI
Vykdytas moksleivių Sveikos gyvensenos ugdymas pagal ikimokykliniam ugdymui ir
bendrojo lavinimo mokyklų I - VIII klasėms skirtą programą, „Saugaus eismo programa bendrojo
lavinimo mokykloje I - VIII klasėse“.
Parengtas visuomenės sveikatos projektas, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis „Noriu būti stiprus ir sveikas“,
gautas 200 Eur finansavimas. Įsigyta 14 vnt. sportinių marškinėlių su logotipais. 7 -10 kl. mokiniai
dalyvavo bendrame tarptautiniame projekte su Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru
kovo 12 d.
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Mokytojos Vijoleta Vanagienė, Asta Sviderskienė, Laimutė Lazdauskienė ir Gita Gižienė su
mokiniais dalyvavo projekte „Arčiau vandens,“ mokiniai mokėsi plaukti Panevėžio miesto sporto
centro baseine.
Rengtas projektas vaikų žaidimų aikštelei įsigyti. Gauta parama 1290,00 Eur.
Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė su miesto menininke Viera Olšauskiene parengė
projektą „Veltinis – į XXI amžiaus taikomąją dailę“. Laimėta 1300 Eur. Parengtos metodinės
priemonės kurtiems – akliems mokiniams taktiliniams gebėjimams ugdyti. Projektas sausio 11 d.
pristatymas miesto, rajono, respublikos ir užsienio piliečiams Panevėžio miesto dailės galerijoje.
2017 metais pagal Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su Panevėžio teritorine
darbo birža ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija buvo skirtas finansavimas Viešųjų
darbų programai. Pagal šią programą 2017 metais buvo įdarbinti 5 Panevėžio teritorinės darbo
biržos siųsti asmenys aplinkos tvarkymo, maisto paruošimo ir patalpų tvarkymo darbams. Vykdant
Viešųjų darbų programą, 2017 metais buvo panaudota 3573,1 Eur darbo biržos lėšų ir 2241,07 Eur
savivaldybės lėšų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms su viešųjų darbų
atlikimu susijusioms išlaidoms.
2017 m. vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr.1-11 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai
veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ mokykloje, pagal visuomenei naudingos veiklos atlikimo
sutartis, naudingą veiklą atliko 16 asmenų.
Buvo nuolat domimasi darbo rinkos prognozėmis Panevėžio teritorinėje darbo biržoje.
Po mokyklos renovacijos projekto „Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės
mokyklos renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4.-ŪM-03-V-01-069, planuota pasiekti reikšmė
0,22 GWh, pasiekta reikšmė - 0,21 GWh. Toliau bendradarbiaujama su VšĮ „Verslo paramos
agentūra“ ir teikiamos ataskaitos.
Mokykla atitiko keliamus reikalavimus pagal ES programas „Vaisių vartojimo skatinimas
mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokykloms, gavo
patvirtinimo liudijimus ir visi pradinių klasių mokiniai papildomai gavo nemokamus vaisius ir pieno
produktus.
Parengtas projektas III a. vieno korpuso statybai su Vokietija, Hamburgu Bild hilf. cV. „Ein
Herz fur Kinder“ 300 tūkstančių Eur.
Jau 10 metų bendradarbiaujama su Kėdainių lenkų bendruomene. Ketvirti metai rengiami
projektai dėl Lenkų kultūros festivalio organizavimo.
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Mokyklai 2017 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti buvo skirta 525053,77 Eur
viešųjų darbų programai - 2242 Eur.
Viso biudžeto išlaidos 2017 m. sudarė 525053,77 Eur iš jų darbo užmokesčiui 364600 Eur
socialinio draudimo įmokoms - 111711 Eur prekėms ir paslaugoms - 48742,77 Eur.
Išlaidas prekėms ir paslaugoms sudarė:
1. 16127,77 Eur - maisto produktams įsigyti iš maisto produktų tiekėjų moksleivių maitinimui.
2. 84 Eur - darbuotojų sveikatos tikrinimui.
3. 1174 Eur - telefono, mobiliojo telefono ryšių, interneto ryšio paslaugos bei pašto ženklams.
4. Kurui įsigyti, transporto priemonių remonto ir draudimo išlaidoms – 4114 Eur.
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5. 1056 Eur - patalynės skalbimo išlaidoms ir darbo rūbams įsigyti.
6. Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti bei prenumeratai 2018 metams - 401 Eur.
7. 4681 Eur - statybinėms medžiagoms klasių einamajam remontui, ūkinėms, raštinės prekėms,
prekėms įrenginių remontui, ūkinio inventoriaus, mokymo priemonių įsigijimui.
8. 212 Eur - komandiruotės išlaidoms.
9. 2268 Eur - šilumos punkto eksploatacijos ir priežiūros išlaidoms, mokyklos pastato techninės
priežiūros išlaidoms, kito ilgalaikio turto einamojo remonto ir priežiūros išlaidoms.
10.474 Eur - kvalifikacijos kėlimo išlaidoms mokyklos pedagoginiams ir nepedagoginiams
darbuotojams.
11.15900 Eur - elektros, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos bei kitoms komunalinėms išlaidos.
12.Kitų paslaugų išlaidoms (atliekų išvežimui, patalpų dezinfekcijos išlaidoms, programinės įrangos
priežiūrai,
priešgaisrinės apsaugos priežiūrai, spausdintuvų kasečių pildymui bei kitoms
paslaugų išlaidoms) - 2135 Eur ir 116 Eur - moksleivių pažintinei veiklai.
Vykdant Viešųjų darbų programą, išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir
kitoms su viešųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms sudarė 2242 Eur savivaldybės skirtų lėšų.
Mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, buvo skiriamas nemokamas maitinimas.
Mokiniai, negyvenantys bendrabutyje, už maitinimą susimokėjo patys arba jų tėvai (globėjai,
rūpintojai). 2017 m. nemokamam mokinių maitinimui skirta 12574 Eur Įstaigos pajamos maisto
produktams įsigyti, įskaitant praėjusių metų likutį - 3183,01 Eur.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos įstatymu 2017 m. gauta 1004,68
Eur mokinių, gaunančių socialinę paramą, maitinimui.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta materialusis ilgalaikis turtas - gimnastikos kompleksas už
1290,00 Eur iš paramos lėšų.
Kita svarbi informacija. Mokyklos direktorė yra Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos
tarybos narė, Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų vadovų asociacijos narė, Lietuvos
surdopedagogų asociacijos tarybos narė, Lietuvos logopedų asociacijos narė, Panevėžio miesto
surdopedagogų asociacijos pirmininkė, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ prezidentė,
darbo grupės „Dėl Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraščio „Akiratis“ išsaugojimo darbo grupės narė,
pirmosios Lietuvoje internetinės lietuvių gestų kalbos televizijos iniciatorė ir rėmėja, Panevėžio
regiono plėtros Žmogiškųjų išteklių darbo grupės narė, Lietuvos ekologinio ugdymo bendrijos
(LEUB) „Žalioji gija“ tarybos narė, Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos narė, Panevėžio m.
esperantininkų klubo „Revo“ pirmininko pavaduotoja, Lietuvos katalikų esperantininkų tarybos
narė, neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSS) koordinacinės grupės pirmininko pavaduotoja. Skyrė
daug dėmesio anglų, lenkų, esperanto kalbų mokymuisi. Rėmė miesto ir respublikos kultūrinius
renginius, negalią turinčius bei našlaičius vaikus Panevėžyje bei Jonavoje, knygų leidybą. Birželio 4
d. prie „Cido“ arenos vedė IV-ąjį lenkų kultūros festivalį, kuriame dalyvavo apie 800 svečių iš
Lenkijos ir Latvijos. Inicijavo visos mokyklos bendruomenės įsijungimą į Panevėžio Juozo Miltinio
dramos teatro projektą „Panevėžys vienija ir taškas“. Dalyvavo debatuose su žiniasklaidos atstovais,
teikė informaciją į mokyklas elektroninę svetainę.
Direktorė rašė straipsnius, vedė seminarus ir renginius miesto pedagogams bei mokyklos
bendruomenei, propaguojant mokyklos išskirtinumą, jos filosofiją bei vertybines nuostatas. Įgytos
žinios seminaruose apie valdymo komandų, darbo grupių subūrimą mokyklos kultūrai puoselėti ir
plėtoti. Buvo skleidžiamos mokyklos, miesto ir šalies pedagogams, bendruomenei. Su darbo
grupėmis iš Lietuvos rengė rezoliucijas LR Seimui, LR Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos
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kurčiųjų draugijai. Teikė pasiūlymus Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų vadovų
asociacijai. Patobulintos mokyklos veiklos planavimo ir įgyvendinimo kompetencijos, dalyvaujant
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Sistemingai buvo aiškinama mokyklos bendruomenės
nariams šalies ir savivaldybės švietimo politika ir prioritetai. Perteikta sukaupta patirtis mažesnį
vadovavimo stažą turinčiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Mokyklos darbuotojai, tėvai
(globėjai, rūpintojai) nuolatos buvo skatinami padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą mokyklos
tradicinėse atvirų durų dienose, įvairiuose renginiuose, paramą mokyklai.
Mokykla per 2017 metus pasirašė bendradarbiavimo sutartis su: Klaipėdos Litorinos
mokykla gegužės 12 d., Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija gegužės 29 d., Panevėžio sporto
klubu „Sveikas vanduo“, VšĮ Panevėžio lietaus vaikai ir „Panevėžio kurčiųjų kultūros centru
gruodžio 1 d.
Mokyklos direktorė apdovanota įvairiais padėkos raštais: už dalyvavimą, gerumą, plačias
širdis, įsitraukimą, gražius norus bei pastangas, prisidedant prie iniciatyvos „Padovanok“ gruodžio
mėn., už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną lapkričio 16 – ąją, Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus lapkričio 16 d., už aktyvų 4-ojo
Solidarumo bėgimo organizavimą ir nuoširdų mokinių įkvėpimą daryti gerus darbus organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ generalinės direktorės Rasos Dičpetrienės, už visuomenės sveikatos, projektų,
priemonių, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšomis rengimą ir laimėjimą bei bendruomenės įtraukimą į projektų „Noriu
būti stiprus ir sveikas“ bei „Fizinis aktyvumas – sveikos gyvensenos garantas“ veiklų organizavimą
mokyklos tarybos pirmininkės Vijoletos Vanagienės birželio 2 d., z wyrazami wdzięcznosci za
organizację IV Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewiežu Irenos Duchowskos birželio 4 d.
Mokyklos bendruomenė apdovanota padėkos raštais už:
bendradarbiavimą Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigų projekte „Draugystės ratas“ vasario 14
d.
Velžio gimnazijos direktoriaus Rimto Baltušio, už bendradarbiavimą. Panevėžio 5-osios
gimnazijos direktorės Daivos Dapšauskienės kovo 22 d., už bendradarbiavimą organizuojant renginį
„Mes saugūs, kai žinome“ pagal Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių
prevencijos projektą „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro
direktoriaus Petro Leikausko lapkričio 17 d., už dalyvavimą 4-ajame Solidarumo bėgime - už
pastangas, kūrybingumą, gerą nuotaiką ir vertybes, kurias padedate skleisti Lietuvos vaikų gretose
Organizacijos “Gelbėkit vaikus” direktorės Rasos Dičpetrienės.
Padėka 10 kl. mokiniams Karoliui Telišauskui ir Ignui Latvėnui už dalyvavimą piešinių
konkurse „Šventasis Kazimieras – jaunimo globėjas šiandien“ ir laimėjusiems nominaciją už
kūrybišką temos atskleidimą Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo.
Padėka 5 kl. mokiniui Karoliui Janikūnui ir 6 kl. mokiniui Žygimantui Vaicekauskui už
pasakos sekimą lietuvių gestų kalbos konkurse „Aš galiu pasekti pasaką“ balandžio 4 d. Visa
informacija apie mokyklą buvo kruopščiai renkama ir sisteminama mokyklos metraštyje „Metų
knyga“ (atsakinga anglų kalbos mokytoja Rita Kasparienė).
Straipsniai apie mokyklą 2017 m.:
Danutė Kriščiūnienė parašė 14 straipsnių: „Akiratis” - metraštis ateitiems kartoms
„Akiratis” 2017 m. vasaris Nr. 2 (373); „Netradicinė pamoka“ „Aina“ 2017-03-20; „Panevėžio
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje - netradicinė pamoka“ http://jp. 2017-03-21; „Meilė Lietuvai
įprasminta gausa renginių“ „Aina“ 2017-03-22; „Netradicinė pamoka“ „Akiratis“ 2017 m. kovas
(374); „Netradicinė pamoka“ „Sekundė“ 2017-04-12 Nr. 70 (6170); „“Panevėžio“ futbolininkai
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pristatė savo komandą klausos negalią turintiems mokiniams“ FK „Panevėžys“ https://jp.lt/
2017-05-05; „Prasmingas futbolininkų susitikimas su klausos negalią turinčiais mokiniais“ „Aina“
2017-05-05; “Šventė PKNPM: Geradarių dosnumas suspindo aukso spalva” “Akiratis” 2017 m.
spalis Nr. 8 (379); “Geradarių dosnumas suspindo aukso spalva” “Aina” 2017-10-15; “Stiprinant
savivertę...” „Žaliasis pasaulis” 2017-10-26 Nr. 36 (1065); “Geradarių dosnumas suspindo aukso
spalva” „Sekundė“ 2017-11-08 Nr. 214 (6314); “Prasmingas susitikimas” Aina Naujienos
2017-12-11; „Netradicinis renginys PKNPM“ “Akiratis”2017 m. gruodis Nr.10(381).
Laimutė Lazdauskienė parašė 7 straipsnius: „Draugystės ratas - Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai“ „Švietimo naujienos“ 2017-03-03 (369); „Pavasaris ant paukščio sparnų“ „Aina“
2017-04-18; „Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla organizavo projektą
„Pavasaris ant paukščio sparnų...“ http://jp. 2017-04-20; „Pavasaris ant paukščio sparnų“ „Žaliasis
pasaulis“ 2017 -04-27
Nr. 16 (1046); “Geras rudeniškas emocijas prisimenant…” „Aina“
2017-11-06; „Ir melionas gali būti raguotas“ „Žaliasis pasaulis“ 2017-11-16 Nr. 39 (1069);
„Mokomės žaisdami“ „Sekundė“ 2017-11-22 Nr. 224 (6324).
Laima Lapėnienė parašė 4 straipsnius: „Rankdarbiais ir paveikslais puošianti
gyvenimą“ „Akiratis“ 2017 m. balandis Nr.4 (375); „Šventė Panevėžio mokykloje subūrė
kurčiuosius, miestiečius, politikus...“ „Akiratis” 2017 m. birželis Nr.6 (377); „Pašaukimas padėti
silpnesniam“ „Akiratis“ 2017 m. rugsėjis Nr. 7 (378); „Apkurtus sūnui, mama savarankiškai mokosi
gestų kalbos“ „Akiratis” 2017 m. gruodis Nr.10 (381).
Asta Sviderskienė parašė 2 straipsnius: „ Įsimintina žiemos palydų šventė“ „Aina“
2017-03-03; „Žiemos palydų šventė“ „Žaliasis pasaulis“ 2017-03-0 9 Nr. 10 (1040)
Vilius Glušokas parašė 2 straipsnius: „Pasek man pasaką“ „Aina“ 2017-04-22;
“Panevėžiečių pažintis su Slovakija” “Akiratis” 2017 m. spalis Nr. 8 (379)
Aštuntos klasės mokiniai Faustas ir Matas Butkevičiai parašė 2 straipsnius: „Balandžio
gelbėjimo operacija“ „Aina“ 2017-04-22; „Balandžio gelbėjimas“ „Žaliasis pasaulis“ 2017-04-27
Nr. 16 (1046)
Publikavo straipsnius apie mokyklą: Daiva Savickienė „Panevėžyje šėlsta lenkų kultūros
festivalis“ https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/paneveziecius-isjudino-lenku-kulturos-festivalis/
2017-06-04“Poniewiez zakwitl polskoscią” Nasza gazeta 15-21 czerwca 2017 r., Nr. 24 (1269)
„Susitiko su klausos negalią turinčiais mokiniais“ „Sekundė“ 2017-05-05 Nr. 85 (6185).
Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Akiratis“ skyrelyje „Trumpai apie mus“ parašyti 6
straipsniai „Olandų vizitas PKNPM“ „Akiratis“ 2017 m. gegužė Nr. 5 (376); “Lenkų kultūros
festivalis Panevėžyje” “Akiratis” 2017 m. birželis Nr.6 (377); “Lenkų kultūros festivalis
Panevėžyje” “Akiratis” 2017 m. birželis Nr.6 (377); „Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinėje mokykloje (PKNPM)“ Akiratis 2017 m. rugsėjis Nr. 7 (378); “Rudens gėrybių dienos
PKNPM” “Akiratis” 2017 m. lapkritis Nr. 9 (380); “Panevėžio moksleivių pažintis su Lietuvos
kariuomene” “Akiratis”2017 m. gruodis Nr.10(381).
2017 m. atlikti šie ūkiniai darbai: Pakeistas karšto vandens vamzdynas, sutvarkytas lauko
apšvietimas, sumontuoti papildomai 3 LED šviesos žibintai, suremontuotos bibliotekos patalpos
(perdažytos sienos, pakeista grindinė danga, apvadai, įrengta nauja kriauklė), suremontuotas tarties
kalbos ir klausos lavinimo kabinetas II korpuso I aukšte (perdažytos lubos, sienos, atnaujinta
kiliminė danga, apvadai, sumontuota kriauklė).
Gegužės mėn. baigta rengti vaikų užimtumo aikštelė. Pastatytas žaidimų namelis, smėlio
dėžė, pakabinamas tiltelis, supynės, gimnastikos kompleksas. Nupirkta ikimokyklinio amžiaus
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grupės vaikams 9 lovytės, patalynė ir 14 kėdučių. Įsigytas naujas kopijavimo aparatas ir
kompiuteris.
Mokykla turi tris automobilius: 19 sėdimų vietų geltoną mokyklinį M2 klasės
VOLKSWAGEN CRAFTER autobusą; 7 sėdimų vietų VOLKSWAGEN CARAVELLE lengvąjį
automobilį. Vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 36 str. 2 d., nepajėgiantys atvykti į mokyklą
mokiniai buvo atvežami ir parvežami į namus iš Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Anykščių ir Kupiškio
rajonų.
Mokinius Kalėdinėmis dovanėlėmis rėmė „Maisto bankas“. Organizuota pagalba 10 klasės
mokinei Gabrielei Labanauskytei, tikslu - padėti įsigyti kokybišką klausos aparatą. Gauta parama iš
lopšelio darželio „Gintarėlis“ 345 Eur FM daugiadažnei (bevielei) garsą stiprinančiai sistemai
įsigyti.
Viešuosius pirkimus mokykla atliko vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. 2014 m.
vasario 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-15 patvirtintos „Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“.
Nuo liepos 1 d. viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis šiais Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus įsakymais: 2017 m. birželio 28 d. Nr. IS-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 2017 m. birželio 27 d. Nr. IS-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 2017 m. birželio 23 d. Nr. 1S-93 “Dėl nešališkumo
deklaracijos tipinės formos patvirtinimo”. 2017 m. birželio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-67
„Dėl viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos mokykloje tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“
patvirtinta mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir atsakingi asmenys.
2017 metais pasirašytos paslaugų ir prekių tiekimo sutartys su: A.Narbuto įm. (kanceliarinės
prekės); UAB Fleet Union (degalai), UAB „Panevėžio Citma (vaisiai, daržovės ir panašūs
produktai); ST Biuro sistemos (spausdintuvų kasečių pildymas); UAB „Biuro verslas“ (kanceliarinės
prekės).
CPO priemonėmis atlikti pirkimai ir pasirašytos sutartys dėl elektros energijos tiekimo
(Energijos tiekimas), mobiliojo ryšio paslaugų (UAB Eurocom).
CVPIS priemonėmis atliktas maisto produktų tiekimo pirkimas, sutartys pasirašytos 18 mėn.
su: UAB Pontem (pieno produktai, duonos, batono ir panašūs produktai); UAB Panevėžio bičiulis
(žuvis ir žuvies produktai), UAB Sanitex (įvairūs maisto produktai).
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
2018 metų mokyklos veiklos tikslas ir uždaviniai bus įgyvendinami per 11 programų.
2017 – 2019 metų strateginiai tikslai:
1. Suteikti vaikams su klausos negalia kokybišką pagrindinį išsilavinimą.
2. Įsteigti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą Aukštaitijos regione.
2018 m. metinė veiklos programa sudaryta atsižvelgiant į Mokyklos 2017-2019 metų strateginį
planą bei mokyklos vidaus veiklos vertinimą „Pagalba mokiniui“ pateiktais pasiūlymais.
Artimiausio laikotarpio prioritetinės kryptys: švietimo pagalbos teikimo komandos
tobulinimas, stiprinant komandinį darbą bei mokyklos bendradarbiavimo struktūros gerinimas su
aplinka, socialiniais partneriais, JAV ambasada, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos
specialistais, mokyklos savivalda) elektroninio dienyno „Mano dienynas“ pagalba.
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Prioritetinės kryptys bus įgyvendinamos per šiuos uždavinius:
1. Integralaus ugdymo ir ugdymosi pagrindu siekti geresnės mokymosi kokybės. Plėtoti sveikos
gyvensenos žinias, taikant praktinį metodą.
2. Siekiant giliau pažinti tėvus (globėjus, rūpintojus) skatinti dalyvauti mokyklos veikloje.
3. Tobulinti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių, administracijos, pagalbos mokiniui specialistų,
mokyklos savivaldos socialinių partnerių bendradarbiavimą elektroninio dienyno pagalba,
atliekant nuolatines bei sistemingas apklausas, keičiant mokyklos pavadinimą.
4. Vykdyti lietuvių gestų kalbos mokymus surdopedagogams ir kurčiųjų mokykloje dirbantiesiems
mokytojams (tik pradedantiesiems ir jau turintiems bendravimo gestų kalba pagrindus).
5. Parengti socialinių įgūdžių programą 18-21 m. asmenims su klausos negalia.
6. Dalyvauti projektuose ne tik su bendrojo lavinimo mokyklomis Panevėžyje bei kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigomis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, gauti finansavimą bei
populiarinti mokyklos teikiamas paslaugas, pasitelkiant mokyklos internetinę svetainę,
elektroninį paštą, spaudą.
Tokio tipo mokykla Panevėžio mieste ir aplinkiniuose rajonuose yra vienintelė. Siekiant
kurčiųjų kalbinei ir kultūrinei mažumai (mikrosociumui) ir toliau sudaryti puikias sąlygas lavintis,
tobulėti ir ugdytis, išvengti mokinių priverstinės integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas, išlaikyti
ramų ir produktyvų darbą, būtų tikslingiausia, kad mokykla Aukštaitijos regione taptų Panevėžio
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru (PKNUC), t.y. šiuolaikiška, moderni, demokratiška
švietimo įstaiga, telkianti mokyklos bendruomenę ugdymui ir skirianti ypatingą dėmesį nuo
ankstyvosios socializacijos iki kokybiško pagrindinio išsilavinimo klausos negalią turintiems
vaikams bei vykdanti socialinių įgūdžių programą 18-21 m. asmenims su klausos negalia.
Jau yra numatytos ugdymo centro kūrimo gairės. Turėtų išlikt Socialinės pedagoginės ir
psichologinės pagalbos paslaugų teikimo tęstinumas integruotai besimokantiems sutrikusios klausos
vaikams bei kochlearinių implantų naudotojams. Teikiamos vizituojančio surdopedagogo paslaugos
ne tik Panevėžio miesto, bet ir Aukštaitijos regiono bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Daug dėmesio skirti sveikos gyvensenos ugdymui, plėtoti sveikos gyvensenos žinias,
ugdyti vaikų savarankiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, į veiklą vis aktyviau
įtraukiant tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę, stiprinant mokyklos ir šeimos ryšius, skatinant
naujas iniciatyvas.

Direktorė

Danutė Kriščiūnienė
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