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I. ĮSTAIGOS  VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

Panevėžio  kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų  pagrindinė  mokykla  yra  specialiosios  paskirties
ugdymo  įstaiga  vaikams,  turintiems  klausos  negalią,  teikianti  valstybinius  standartus  atitinkantį
ikimokyklinį,  priešmokyklinį,  pradinį  ir  pagrindinį  išsilavinimą,  vykdanti  pagrindinės  mokyklos
ugdymo rezultatų patikrą. Mokykla, ugdanti savarankišką asmenybę, gebančią adaptuotis girdinčiųjų
visuomenėje, padedanti atsiskleisti jo žmogiškosioms vertybėms.

Mokytojų  nuoširdus,  kūrybiškas,  kupinas  paieškų  ir  naujovių  darbas,  lydimas  humaniško
bendravimo ir  bendradarbiavimo su ugdytiniais,  kolegomis,  mokinių  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),
nuolatinis  mokymasis  ir  savęs  tobulinimas  kuria  mokykloje  jaukią,  imlią  naujovėms,  patrauklią  ir
sutelktą darbui atmosferą. 

2012 m. mokykloje mokėsi 59 mokiniai iš 14 miestų ir rajonų: Panevėžio m. ir raj., Šiaulių
m., Biržų raj., Pasvalio raj., Kupiškio raj., Radviliškio raj., Pakruojo raj., Anykščių raj., Rokiškio m. ir
raj., Palangos m. ir Kėdainių m. ir raj.  Neprigirdintys mokiniai buvo ugdomi žodinės kalbos metodu.
Jiems gestai – pagalbinė priemonė. Kurti mokiniai ugdomi totaliosios komunikacijos metodu: taikomos
žodinės kalbos formos – rašytinė ir sakytinė kalbos, daktilinė kalba bei lietuvių gestų kalba. Lanksčios
ugdymo  sąlygos  leido  mokiniams  tiek  pamokų,  tiek  popamokinių  renginių  metu   naudotis
informacinėmis technologijomis ir komunikacijos priemonėmis bei technine įranga.

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 (tame tarpe ir kochlearinių implantų naudotojams). Mokiniams,
turintiems mokymosi sunkumų, teikiama surdopedagogo, specialaus pedagogo, socialinio pedagogo ir
mokytojo  padėjėjo  pagalba,  o  mokiniams,  turintiems  kitų  problemų  –  socialinė  pedagoginė  ir
kineziterapeuto pagalba. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai popamokinės veiklos metu plėtė  pažintinę
veiklą, ieškojo ir rado naujovių, prasmingai leido laisvalaikį, propagavo sveiką gyvenseną.

Pagal  Panevėžio  miesto  savivaldybės  2012  m.  gegužės  17  d.  sprendimą  Nr.  1-136  „Dėl
Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo
plano patvirtinimo“ mokyklos perspektyva turėjo būti numatyta paaiškėjus mokyklos galimybėms tapti
šalies (regiono) mokykla. 

Visi  mokiniai  buvo  pervertinti  Panevėžio  pedagoginėje  psichologinėje  tarnyboje.  Siekiant
įgyti regioninės mokyklos statusą, parengta „Savivaldybės specialiosios mokyklos, specialiųjų klasių
bendrojo ugdymo mokykloje, skirtų šalies (regiono) mokiniams, (toliau – specialiosios klasės) atitikties
nustatytiems kriterijams vertinimo ataskaita“, kurioje matyti, kad 2012-01-01 mokėsi 59 mokiniai, iš jų
- 5 priešmokyklinės ugdymo grupės ir 2 ikimokyklinės ugdymo grupės vaikai, iš jų iš kitų savivaldybių
-  37  mokiniai.  Mokykla  įgijo  regioninės  mokyklos  statusą,  o  pastatų  būklė  pripažinta  geriausia
Panevėžio mieste. 

Mokyklai  2012  m.  skirta  mokinio  krepšelio  lėšų  587,0  tūkst.lt,  mokyklos  ūkio  lėšų  iš
valstybės biudžeto 914,3 tūkst.lt. 

Bendras mokyklai priklausančių pastatų plotas 2141,4 m2, iš jų šildomas plotas 2141,4 m2,
vienam mokiniui tenka bendro mokyklos pastatų ploto 36,29 m2. Mokyklos klasių kambarių bendras
plotas 532,7 m2, vienam mokiniui tenkantis plotas 9,03 m2.

Gautas VOLVO automobilis iš Vokietijos Šv. Elžbietos seserų kongregacijos.
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II. ĮSTAIGOS VEIKLAI TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Politiniai veiksniai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 28
d.  įsakymas  „Dėl  švietimo  ir  mokslo  ministro  2012  m.  rugsėjo  20  d.  įsakymo  Nr.  V-1366  „Dėl
savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų – daugiafunkcių
centrų, savivaldybių mokyklų, turinčių specialiųjų klasių, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2013 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos
valstybės  biudžeto,  sąrašų  tvirtinimo“ pakeitimo“,  Panevėžio  miesto savivaldybės  tarybos 2012 m.
lapkričio 8 d. sprendimas Nr.1-266 „Dėl Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
nuostatų tvirtinimo“.

Mokyklos  veiklą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  Švietimo  įstatymas,  Valstybinio
švietimo strategijos 2003-2012 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); 
Panevėžio  kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų  pagrindinė  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, tačiau šioje srityje lieka daug neaiškumų. Daugiau kaip
du  dešimtmečius  reformuojamoje,  pastaraisiais  metais  ekonominės  krizės  įtakojamoje  Lietuvos
švietimo sistemoje jų siekiamybė yra toli nuo realybės.

Ekonominiai veiksniai.  Po Europą ir Lietuvą užklupusios krizės beatsigaunanti ekonomika
dar labiau paveikė mokyklos finansinę padėtį: 4 proc. mažinamas mokyklos biudžetas. Asignavimai
ugdymo procesui skiriami vadovaujantis Moksleivio krepšelio skaičiavimo metodika bei numatytomis
specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis 2012-2014 m. mokyklos mokymo ir ūkio reikmėms finansuoti.
Metodika  mokyklai  yra  nepalanki,  todėl  trūksta  lėšų  ugdymo  plano  vykdymui.  Dėl  lėšų  stygiaus
sumažintas neformalusis ugdymas. 

Socialiniai veiksniai.  Šiuo metu mokykloje mokosi 61 mokinys. Visi mokiniai yra socialiai
remtini,  nemokamai  maitinami  ES  reikalavimus  atitinkančioje  valgykloje,  apgyvendinami
bendrabutyje. Mokiniams, kurie gyvena ne Panevėžyje, kompensuojamos kelionės išlaidos. Teikiama
specialioji pedagoginė švietimo pagalba. 

Mokiniams  pagal  pedagoginės  psichologinės  tarnybos  išvadas  švietimo  pagalba  teikiama:
surdopedagogo – 61 mokiniui, spec. pedagogo - 24, mokytojo padėjėjo – 16, socialinio pedagogo – 16,
kineziterapeuto – 10,  logopedo – 21, o psichologinė pagalba skirta 10 mokinių,  tačiau neteikiama,
kadangi Panevėžyje nėra specialistų psichologų, gebančių bendrauti lietuvių gestų kalba.

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. 

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  pamokoje.  Šiuolaikinės  IT
efektyvios, bet ir pakankamai brangios, todėl faktiškai gaunamos lėšos nepatenkina mokyklos poreikių,
modernizavimo ir kaitos procesas dėl lėšų stygiaus nėra pakankamas.
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Ryšių sistema.  Mokykloje įdiegta informacinė sistema, veikia internetinis ryšys,   nuolatos
atnaujinamas  internetinis  puslapis,  yra  specialus  telefonas,  kuriuo  gali  naudotis  ir  neprigirdintys
mokiniai bei mokyklos darbuotojai. Mokykloje yra 35 kompiuteriai, 2012 m. įsigijome 6 kompiuterius
ir  multimediją.  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.  Siekiama  Panevėžio  kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų  ugdymo  centro
statuso,  kuriame  būtų  vykdomos  ankstyvojo  ikimokyklinio,  priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio
ugdymo programos,  teikiamos metodinės konsultacijos,  organizuojami  susitikimai  miesto,  rajono ir
regiono mokytojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais klausos sutrikimų. Dėl lėšų stygiaus skiriamas
minimalus  privalomų  pamokų  skaičius  neužtikrina  ugdymo  proceso  kokybės.  Nepakankamas
finansavimas  neformaliajam  ugdymui  stabdo   vaikų  saviraiškos  ir  savirealizacijos  procesus  bei
laisvalaikio užimtumą.

Teisinė bazė. Mokykla dirba vadovaudamasi mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis,
darbuotojų pareiginėmis  instrukcijomis,  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  8  klasės  ir  1
ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupė.   

Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 28 mokytojai, iš jų – 7, turintys klausos negalę.  Visi
turi aukštąjį išsilavinimą. 14 mokytojų – surdopedagoginį išsilavinimą, 5 – metodininko kvalifikacinę
kategoriją.

Surdopedagogų  perkvalifikavimo  studijos  brangios,  todėl  2013  nesusidarė  norinčiųjų
studijuoti grupė. 

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.

Planavimo  sistema.  Ugdymo  procesas  mokykloje  vykdomas  planingai.  Sudaromas
strateginis veiklos planas 3 metams. Juo vadovaujantis, sudaroma metinė veiklos programa bei veiklos
planai metinei veiklos programai įgyvendinti.  Kiekvieną mėnesį rengiami mėnesio veiklos planai. 

Kiekvienais  metais  mokykla  rengia  ugdymo  planą,  priemonių  planą  ugdymo  programai
įgyvendinti.  Mokytojai  dirba  pagal  atnaujintas  programas,  sudaro  planus,  individualias  programas
specialiųjų poreikių mokinių ugdymui.

 Finansiniai ištekliai.  Mokykla išlaikoma valstybės pagal asignavimų valdytojo patvirtintą
sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą Mokinio krepšelį
(spec. mokyklų).

Mokyklai  2012  m.  Švietimo  ir  ugdymo  programai  finansuoti  skirta  1501,3  tūkst.  litų;
ekonominės  plėtros  ir  užimtumo skatinimo  programai  -  3,87  tūkst.  litų.  Metų  eigoje  dėl  mokinių
skaičiaus  pasikeitimo  finansavimas  darbo  užmokesčiui  ir  socialinio  draudimo  įmokoms  buvo
padidintas 11,4 tūkst. litų.

    Viso biudžeto išlaidos 2012 m. sudarė  1516,4 tūkst. litų; iš jų darbo užmokesčiui 1007,7
tūkst. litų; socialinio draudimo įmokoms – 312,1 tūkst. litų; darbdavių socialinei paramai pinigais – 2,8
tūkst. litų; prekėms ir paslaugoms – 182,8 tūkst. litų; ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui -11,0 tūkst.
litų.
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III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Veiklos tikslų įgyvendinimas

Mokyklos  2012  m.  veiklos  tikslas:  organizuoti  ugdymo  procesą,  užtikrinantį  ugdymo
kokybės gerinimą ir sudarantį galimybes kiekvienam ugdytiniui įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų bei
nuostatų, susietų su socialine ir mokinių gyvenimo aplinka.

Mokyklos 2012 m. veiklos uždaviniai: 
1.Sieti ugdymo turinį ir procesą su mokinių patirtimi, profesinį orientavimą - su gyvenamosios aplinkos
poreikiais.
2.Tobulinti informacinius mokinių gebėjimus ir mokymąsi mokytis.
3.Siekti  kultūrinio  sąmoningumo,  darnaus  vystymosi,  mokant  sveikos  gyvensenos  ir  ugdant  bei
ugdantis tinkamus gyvenimo įgūdžius.
4.Stiprinti mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą bei tarpusavio pagalbą.

Mokykloje 2012 m. veikė 10 programų: mokyklos tarybos, mokytojų ir  metodinės tarybos,
kultūrinės  ir  sportinės  veiklos,  mokyklos  administracijos,  mokytojų  ir  švietimo  pagalbos  mokiniui
specialistų,   tėvų (globėjų,  rūpintojų)  bei  visuomenės bendradarbiavimo, mokyklos bibliotekininko,
pedagoginės ir mokyklos veiklos priežiūros, specialiojo ugdymo  (vėliau VGK) komisijos, visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto, socialinės pedagoginės veiklos.

Mokyklos taryba. Mokyklos tarybą, aukščiausią mokyklos savivaldos instituciją sudarė 9
bendruomenės nariai: 3 tėvai – Judita Oksienė, Neringa Milaknienė, Lina Labanauskytė, 3 mokytojai –
Irena  Matuzevičienė  (pirmininkė),  Erika  Valentinavičienė  (sekretorė),  Palmira  Stančauskienė,  3
mokiniai – Kotryna Kalačiovaitė, Aivaras Kolosovas, Lina Jakaitytė.

Rugsėjo  mėnesį  vietoje  mokyklą  baigusios  mokinės  Linos  Jakaitytės  į  mokyklos  tarybą
mokiniai delegavo Rytį Petrulį – 8 klasės mokinį.

Mokyklos  tarybos   veiklos  programa,  parengta  atsižvelgiant   į  tėvų  (globėjų,  rūpintojų),
mokytojų bei mokinių pasiūlymus. Programos tikslas -  padėti mokyklos bendruomenei  įgyvendinti
mokyklos ugdymo strategiją, tikslus ir uždavinius.

Mokyklos taryba telkė mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų ( globėjų, rūpintojų) bendruomenę
demokratiniam mokyklos ugdymui, padėjo spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktorei atstovauti
teisėtiems mokyklos interesams. Vykdė  mokyklos veiklos valdymo priežiūrą, vidaus darbo tvarkos ir
mokinių  elgesio  taisyklių  laikymosi   kontrolę  (tarybos  nariai  tikrino  pamokų  lankomumą),  aptarė
mokinių nemokamo maitinimo, laisvalaikio, buities ir mokymo(si ) sąlygų sudarymo klausimus.

 Programoje numatytos veiklos kryptys -  mokyklos veiklos ir strateginio plano aktualumo
vertinimas,  mokyklos  ūkinės  –  finansinės  veiklos  2012  m.  rezultatų  ir  2013  m.  perspektyvos
analizavimas,  2 proc.  gyventojų pajamų mokesčio surinktų lėšų paskirstymas, mokymo priemonių,
vadovėlių,  spaudos  leidinių  2012 -2013  m.  m.  įsigijimui  prioritetų  numatymas,  švietimo  pagalbos
teikimo vaikams su kompleksinėmis negalėmis, patikros rezultatų, mokslo metų užbaigimo, bei vasaros
poilsio organizavimo klausimų svarstymas.  

Įgyvendino  kultūrinės  –  pramoginės,  labdaringos  veiklos  priemones,  mokyklos  ir  tėvų
(globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą inicijuojančius  renginius.

2012 m. buvo numatyti 5, įvyko  12 mokyklos tarybos  posėdžių: dėl mokinių nemokamo
maitinimo, mokinių laisvalaikio, buities ir mokymo sąlygų, mokyklos strateginio plano 2012 – 2014 m.
projekto svarstymo,  mokyklos ūkinės -  finansinės veiklos 2012 m. rezultatų ir perspektyvos 2013 m.,
dėl  priedų prie  tarnybinių atlyginimų (  tarifinių atlygių)  mokėjimo,  pritarta  profesinio orientavimo
plano projektui 2012 m. Vyko posėdžiai:  dėl švietimo pagalbos teikimo vaikams su kompleksinėmis
negalėmis,  dėl mokymo priemonių, vadovėlių ir spaudos leidinių įsigijimui prioritetų 2012 – 2013 m.
m. numatymo.
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Mokyklos  tarybos  nariai  išsamiai  pristatė  Linos  Bartnykienės,  direktoriaus  pavaduotojos
ugdymui veiklą, ginantis III - ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Vienas  iš  pagrindinių mokyklos tarybos uždavinių buvo,  skatinti  mokyklos bendruomenės
narius aktyviai dalyvauti tęsiant  senas ir kuriant naujas  tradicijas. Jau antri metai  vyko tėvų (globėjų,
rūpintojų) vedamų pamokų diena į kurią įsijungė dauguma tėvų (globėjų, rūpintojų).

Tradicija tampa kasmetinė akcija ,,Pasidalinkime“. Šiemet ji įgavo kitokią kryptį. Mokyklos
tarybos narės  Juditos Oksienės dėka mokiniai gavo dovanėles, kurios tėveliams kainavo net 21proc.
pigiau, nei būtų kainavusios  parduotuvėse. Danutės Kriščiūnienės, mokyklos direktorės rūpesčio dėka
vaikai gavo drabužėlius iš mieste organizuotos labdaringos akcijos. Džiaugsmo ir paslapties suteikė
dėžės   su  dovanomis,  kurias  parengė  Vokietijos  vaikai.  Į  mokyklą  jas  atvežė  septintosios  dienos
adventistų bažnyčios Panevėžio bendruomenės pastorius Virginijus Radžius.

Maloniai pradžiugino ir miesto verslininkų dovanos. UAB ,,GINAURA“ mokyklai papuošti
skyrė 8  adventines  žvakides ,  UAB ,,AJERAS“  - 200  litų  piniginę labdarą.

Sąmoningas ir atsakingas mokyklos tarybos narių dalyvavimas mokyklos savivaldoje ne tik
padėjo sutelkti mokyklos bendruomenę  ugdymo proceso kokybės gerinimui ir mokyklos uždavinių
įgyvendinimui,   bet   ir   svarstyti  įvairius  direktoriaus  teikiamus  klausimus,  talkino  formuojant
mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius. 

Mokytojų tarybai. Mokytojų tarybai priklausė  28 mokytojai, iš jų  5 metodininkai,  17 vyr.
mokytojų ir auklėtojų. Tarybai vadovavo mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, sekretoriavo – vyr.
lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė. 

  2012 metais buvo pravesti 8 mokytojų tarybos posėdžiai. Svarstyti ir priimti nutarimai teisės
aktų nustatytais ir mokyklos direktorės teikiamais klausimais. Visuose posėdžiuose dalyvavo daugiau
kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. 

Mokytojų  taryboje  buvo  aptarti  miesto  ir  šalies  švietimo  politikos  prioritetai,
bendradarbiavimas  su  socialiniais  partneriais,  ugdymo  proceso  organizavimas,  ugdymo  turinio
planavimas ir individualizavimas, 2011 - 2012 m.m. pokyčiai, tikslai ir uždaviniai, pasirengimas 2012-
2013  m.m.,  darbo  krūvių  mokytojams  paskirstymas,  mokyklos  financinių  išteklių  naudojimas  ir
paskirstymas,  papildomų  valandų  apmokėjimas  mokytojams,  priedų  prie  tarnybinių  atlyginimų
mokėjimas, tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientų mažinimas, svarstyta  I-ojo ir II-ojo
pusmečių  mokymosi  rezultatai,  klasės  vadovų  darbas,  penktokų  adaptacija  ir  mokyklinės
dokumentacijos tvarkymas,  mokinių popamokinė veikla bendrabutyje, pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo (PUPP) rezultatai. 

    Aptarta  finansinė  ataskaita  ir  finansų  kontrolės  būklės  ataskaita.   Svarstyti  mokyklos
strateginio plano 2012 – 2014 m., veiklos programos 2012 metams, ugdymo plano 2012 – 2013 m.m.
projektai.  

Vyko  posėdis  apie  nelaimingą Laimos  Lapėnienės,  lietuvių  kalbos  mokytojos,  auklėtojos,
atsitikimą, einant į mokyklą. 

Ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas tarpdalykinei integracijai, ugdomosios
medžiagos individualizavimui  ir  diferianciavimui.  Įvairių  dalykų mokytojai  padėjo rengti  mokinius
PUPP (žodžiu). 2012 m. vykdyta intensyvesnė mokinių apklausa,  parengti  įvairių dalykų vertinimo
normų aprašai.

Visi penki dešimtokai sėkmingai baigė mokyklą, o vidurinį išsilavinimą bei profesijas įgyja
Klaipėdos, Panevėžio ir Radviliškio miestuose. 

Viena ikimokyklinės grupės ugdytinė ir viena šeštos klasės mokinė  paliktos kartoti tos pačios
klasės kursą. Visi kiti mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. 

Posėdžių metu pasidžiaugta, kad klasių bendruomenės vykdė tęstinį projektą ,,Aš galiu ir tu
gali  –  gyvenkime sveikai“.  Socialinė  pedagogė Genovaitė  Kazlauskienė  aktyviai  atliko  prevencinį
darbą,  kvietė  specialistus,  kiekvieną  dieną  fiksavo  mokinių  lankomumą.  Intensyviai  vyko  aštuntų,
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devintų  ir  dešimtų  klasių  mokinių  rengimas  karjerai.  Suorganizuotos  septynios  išvykos  į  įvairias
profesines šalies mokyklas. 

Dailės mokytojas Povilas Šiaučiūnas kartą per mėnesį organizavo dailininkų bei fotografų
parodas. Viso surengta 14 parodų. Lietuvių, lietuvių gestų, anglų kalbos mokytojai pravedė integruotas
pamokas  ,,Metų  laikai.  Pavasaris“,  ,,Knygnešių  keliais“.  Vyr.  lietuvių  kalbos  mokytoja  Laimutė
Beinarauskienė  parengė  pranešimą  ,,Integraciniai  ryšiai  lietuvių,  lietuvių  gestų  ir  anglų  kalbų
pamokose“ bei skaitė jį respublikiniame seminare Kaune. 

Metodinė taryba. 2012 metais įvyko  9 metodinės tarybos posėdžiai, iš jų -  5  išplėstiniai.
Metodinę  tarybą  kuruoja  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  Lina  Bartnykienė.  Metodinei  tarybai
pirmininkauja surdopedagogė metodininkė Laimutė Lazdauskienė. Išplėstinių posėdžių metu, pagal iš
anksto sudarytą eilę, sekretoriauja visi mokytojai (išskyrus turinčius klausos negalią).

 Mokykloje sudarytos  4 metodinės grupės: 1) humanitarinių dalykų (lietuvių k, lietuvių gestų
k.,  istorijos),  2)  tiksliųjų  ir  gamtamokslinių  dalykų,  3)  dailės  ir  technologijų,  4)  pradinių  klasių
mokytojų. Su metodinėse grupėse priimtais nutarimais visi mokytojai supažindinami metodinės tarybos
ir mokytojų tarybos posėdžiuose.

Parengta  mokyklos  metodinės  veiklos  programa.  2012  m.  metodinės  tarybos  veiklos
prioritetai  -  nuolatinio  mokytojų  kompetencijos  augimo  siekimas,  inicijuojant  mokytojų  patirties
sklaidą, metodinį bei dalykinį bendradarbiavimą, komandinį darbą.

Mokyklos metodinės tarybos iniciatyva organizuotas seminaras "Informacinių technologijų
taikymas  įvairių  dalykų  pamokose  bei  užsiėmimuose",  kurio  metu  išklausyti  pranešimai:  "IKT
naudojimas Panevėžio specialiojo ugdymo centre" (pranešėjos -    Dainė Šilienė ir Edita Matkevičienė),
"Kompiuterinė gestų abecėlės mokymo(si) priemonė" (pranešėjas Ramūnas Kabelis) bei "Integraciniai
kalbų (lietuvių, lietuvių gestų, anglų) ryšiai" (pranešėja Laimutė Beinarauskienė). Švietimo sistemos
koordinatorius Dainius Kulbis supažindino su IKT naujovėmis "Kas yra aktyvioji pamoka?".

 Pranešimą "Integraciniai kalbų (lietuvių, lietuvių gestų, anglų) ryšiai" mokytoja  Laimutė
Beinarauskienė pristatė seminare Kaune.

Mokyklos metodinės tarybos posėdžiuose kalbėta apie ugdymo proceso gerinimą, integruotų
pamokų  vaidmenį  sutrikusios  klausos  vaikų  ugdymui,  metodinių  priemonių  rengimą,  mokinių
užimtumo organizavimą, drausmės, elgesio problemas. Išplėstinių posėdžių metu išklausyti metodinėse
grupėse  apibendrinti   pranešimai  "Dėl  integruotų  pamokų  vaidmens  sutrikusios  klausos  mokinių
ugdymui", " Dėl mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ugdymo: sunkumų ir galimybių".
Kviestinės  lektorės posėdžiuose nedalyvavo dėl lėšų stygiaus.

Pristatyta  anketų  vyr.  klasių  mokiniams  (apie  mokinio  pareigų  vykdymą,  pagarbą  sau,
draugams  ir  mokytojams,  pamokų  lankymą)  tyrimų rezultatų  analizė  (mokytojos  Rita  Kasparienė,
Laimutė Beinarauskienė, Albina Kriščiūnienė). 

Suderinti  mokytojų  teminiai  planai,  aptartas  ir  suderintas  vadovėlių  bei  kitų  metodinių
priemonių užsakymas, svarstyti pedagoginės veiklos tobulinimo būdai. Dalyvauta sudarant mokyklos
veiklos  planą.  Skleidžiamos  pedagoginės  ir  metodinės  naujovės,  dalijamasi  gerąja  pedagogine
patirtimi,  kaupiama  metodinė  medžiaga,  supažindinama  su  naujausiais  leidiniais  kurtiesiems,
organizuojamos metodinės išvykos.

Mokytojai nuolat aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje: vedė atviras pamokas (kolegoms,
studentams,  tėvams  (globėjams,  rūpintojams),  diskutavo  aktualiais  mūsų  mokyklai  specifiniais
klausimais,   dalijosi gerąja darbo patirtimi ir įspūdžiais, sugrįžus iš seminarų, konferencijų, nagrinėjo
naujausią metodinę literatūrą, rengė  metodines priemones. Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas
stebėtų pamokų analizei (studijavo  informatikos mokytojas Ramūnas Kabelis, todėl buvo nufilmuotos
stebėtos pamokos, išanalizuotos ir aptartos metodinėje taryboje), naudotų metodų ir būdų, integruotų
pamokų įtakos ugdymo rezultatams aptarimui. 

Jau tapo tradicija rengti metodines priemones bei organizuoti mokytojų parengtų specialiųjų
mokymo  priemonių,  metodinių  darbų  (pamokų,  pamokų  ciklų  aprašų,  vykdytų  projektų,  renginių
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aprašų) pristatymą. Šiais metais mokytojų parengtos priemonės eksponuotos seminaro "Informacinių
technologijų taikymas įvairių dalykų pamokose bei užsiėmimuose" metu bei dauguma jų - Lietuvos
logopedų  asociacijos  konferencijos  metu  Šiauliuose  organizuotoje  parodoje  ir  Panevėžio  pedagogų
švietimo  centro edukacinės patirties banko kūrime.

Mokytojai nuoširdžiai dirbo organizuodami renginius, rengdami ir dalyvaudami  projektuose.
Pradinių  klasių  mokytojų  metodinė  grupė  organizavo  projektus  "Rieda  sukas  laiko  ratas",  "Lino
kelias",  šventines popietes "Mąstau,  kuriu,  džiaugiuosi",  "Pavasario pranašai",  "Vaikystės drugelis",
kartu su mokiniais  aplankė Kauną,  Upytę,  Vilnių ir  kt.  Humanitarinių dalykų (lietuvių k,  gestų k.,
istorijos) - integruotas pamokas "Knygnešių keliais", "Lietuvos dainiui Maironiui - 150", dailyraščio
bei "Mano gražiausi gestai" konkursus, popietę "Kas slepiasi tautosakos skrynioje" ir kt.  Tiksliųjų ir
gamtamokslinių  dalykų  -  integruotą  pamoką  "Vanduo,  jo  savybės"  ir  kt.  Dailės  ir  technologijų
metodinė grupė aktyviai dalyvavo rengiant parodas, organizuojant sportinius renginius. Gaila, tačiau
šiais mokslo metais nedalyvauta nė viename finansuojamame projekte.

Atliktas kvalifikacijos tobulinimo programų poreikio 2012 m. tyrimas. Pakėlė kvalifikaciją,
įgijo III vadybinę kvalifikacinę kategoriją, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė. Pakėlė
kvalifikaciją ir dvi auklėtojos - Lijana Čiplienė ir Janina Valienė. L.Čiplienė įgijo vyr.surdopedagogo
(auklėtojo) kvalifikacinę kategoriją, o J.Valienė - vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.

Remiantis metodinių grupių siūlymais, sudarytas metodinės tarybos veiklos planas 2013 m. 
Mokyklos  direktorė  D.Kriščiūnienė,  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  L.Bartnykienė  ir

mokytojas  bei  bibliotekininkas  V.Glušokas  organizavo  Lietuvos  surdopedagogų  susitikimą  po
dešimties  metų  studijų  baigimo  Klemento  Sakalausko  muziejuje  Piniavoje.  Visi  surdopedagogai
dalyvavo Lietuvos surdopedagogų asociacijos veikloje. Į miesto dienraščius, respublikinius leidinius
straipsnius  rašė  mokytojai  L.Beinarauskienė,  L.Lapėnienė,  P.Šiaučiūnas,  G.Gižienė,  direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L.Bartnykienė, direktorė D.Kriščiūnienė. Mėnraštis „Akiratis“ buvo platinamas
įvairiose įmonėse, sveikatos, švietimo įstaigose.

Direktorė  D.Kriščiūnienė,  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  L.Bartnykienė,  sekretorė
J.Glemžienė  baigė  ES  projekto  „Panevėžio  ir  Biržų  pradinių  klasių  mokytojų  užsienio  kalbos
komunikacinės kompetencijos plėtojimas“ anglų ir vokiečių kalbų mokymus.

Kultūrinė  ir  sportinė  veikla. Kuriant  saugią,  sveiką,  jaukią,  gerą  ir  kultūringą  ugdymo
kokybę,  laiduojančią  aplinką,  mokytojai,  socialinė  pedagogė  ir  kiti  darbuotojai  organizavo  daug
projektų, kultūrinių, prevencinių renginių ir akcijų, įtraukė mokinius į mieste organizuojamas veiklas.  

Didelis  dėmesys  buvo  skiriamas  mokyklos  išorės  aplinkos  gražinimui.  Mokyklos  vidaus
erdvėms jaukinti panaudoti ne tik mokinių bet ir profesionalių dailininkų dailės darbai. Vyko įvairios
popietės.  Tikslingai  išnaudotos  įvairios  mokyklos  erdvės:  I  a.  fojė  nuolat  vyko  įvairiatemiai
pristatymai, 14 dailės parodų, 22 projektai. Ieškodama galimybių pagerinti mokinių ugdymosi sąlygas,
mokykla dalyvavo įvairiuose projektuose. Sėkmingai vykdytas tarptautinis projektas "Siekiu būti kaip
jie", organizuotas susitikimas su pedagoge aktore ir dramaturge iš JAV Minesotos  valstijos Lesly Orr,
kurio metu parodytas spektaklis "Ranka rankon" Iniciatorė - mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė.
Projektas "Aš galiu ir tu gali - gyvenkime sveikai!", plaukimas  Panevėžio "Žemynos" pagr. m- klos ir
l/d  "Vyturėlis"  baseinuose.  Projekto  ciklas  pradinių  klasių  mokiniams  "Rieda  sukas  laiko  ratas“  -
popietės "Žiemos pramogos lauke", "Pavasario pranašai". Projektas pradinių klasių mokiniams "Lino
kelias". Projektai "Sveika gyvensena", „Mano augintinis“ .

Dailės  parodų   eksponavimas:  Renatos  Laučkienės,  Ramintos  Vainauskaitės  fotografijų
paroda "Pasaulis iš arti". Parodėlė  " Gimtinė Lietuva".

Mokykloje  organizuoti  tradiciniai  renginiai  (90):  Rugsėjo  pirmoji,  Sausio  13  -  osios
paminėjimas, Šimtadienis, Vasario 16 –osios - Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos  paminėjimas su
šokių  kolektyvu  "Grandinėlė"  (meno  vadovė  Zita  Rimkuvienė).  Šv.  Valentino  dienos  renginys,
Užgavėnės,  Kovo  11-osios  paminėjimas,  Paskutinis  skambutis,  Mokslo  metų  užbaigimo  šventė
pradinukams "Vaikystės drugelis", Pasaulinės  kurčiųjų dienos minėjimas, Tarptautinė Mokytojų diena.
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Nacionalinis Vinco Kudirkos  Dailyraščio konkursas "Rašom! 2012". Renginiai Knygnešio
dienai - "Žemėlapių knygnešių keliais" kūrimas ir eksponavimas. Renginių ciklas  "Lietuvos  dainiui
Maironiui - 150" - dailyraščio konkursas. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė Visuotinės Taiko
federacijos buvo pakviesta atstovauti mokyklą ir Lietuvą kartu su  plėtros, švietimo ir kultūros atstovais
iš 184 šalių bei dalyvauti konferencijoje „Visuotinės Taikos Federacija ir jos dabartinė veikla už taiką“
Korėjoje (Seule) rugsėjo 13-17 d. 

Intensyviai vyko meno terapijos užsiėmimai bendrabutyje gyvenantiems mokiniams, kuriuos
vedė tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrijos „Adapta“ pirmininkė Asta Karalienė su
meno terapijos specialistais. Organizuotos tradicinės tėvų ( globėjų, rūpintojų) vedamų bei atvirų durų
dienos,  labdaros  akcija  -  ,,Pasidalinkime“,  konkursas  "Mano  gražiausi  gestai".  Dalyvauta
respublikiniame  sutrikusios  klausos  vaikų  festivalyje  „Tylos  skambėjimas“  Šiauliuose.  Mokytojas
Povilas  Šiaučiūnas  ir  direktorė  Danutė  Kriščiūnienė  atstovavo  mokyklą  ir  Lietuvą  Vengoževe
(Lenkijoje)  bei  Kėdainiuose kalėdinių renginių  metu.  Glaudžiai  bendradarbiauta  su Kėdainių lenkų
draugija (pirmininkė Irena Duchovska). Mokykloje net tris kartus lankėsi lenkų, gyvenančių Čekijoje
ansambliai:  „Oldrzychowice“,  „Bystryca“  ir  „Nowina“  su  įspūdingomis  programomis.  Mokyklos
direktorė parengė projektą dėl tolesnio bendradarbiavimo su lenkų bendruomene Lietuvoje ir Lenkijoje.

Organizuotos  popietės,  viktorinos,  konkursai,  renginiai:  matematinė  popietė  pradinukams
"Mąstau,  kuriu,  džiaugiuosi",  popietė  "Kas  slepiasi  tautosakos   skrynioje?",  viktorina  -  konkursas
"Įdomioji matematika ir fizika" ir kt. Vyko penki prevenciniai renginiai: prevencinių priemonių ciklas
"Patyčios", renginių ciklas "Tabakas žudo", renginių ciklas  rengimo šeimai ir lytiškumo programos
veiklai "Laimingas žmogus", skirtas pasaulinei AIDS dienai, renginys, skirtas Duonos dienai. 

Organizuota  trisdešimt  sveiką  gyvenseną  propaguojančių  veiklų  ir  penkiolika  sportinių
renginių. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai turiningai leido laisvalaikį sveikatinimo užsiėmimų metu
sveikatingumo centre  "Vidmavita". Vyko sportinė  popietė  "Mus vienija  sportiniai  žaidimai",  rankų
lenkimo varžybos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai,  pavasario ir  rudens krosas, sportinės
varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (pradinių klasių mokiniams), skirtos kūno kultūros ir sporto dienai.
Sėkmingai pasiruošta moksleivių (šaškių, šachmatų, stalo teniso) žaidynėms. 

Lietuvos  kurčiųjų  uždarų  patalpų  lengvosios  atletikos  čempionate  Panevėžyje  2012-03-10
sportiniai laimėjimai: rutulio stumimas 3 vieta (Miglė Bekerytė ir Samanta Simanavičiūtė), estafetės
4x200m. 2 vieta (Kotryna Kalačiovaitė). 

Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės 2012-03-28 Kaune: šachmatai 1 vieta (Rytis Petrulis),
2 vieta (Lina Jakaitytė), 3 vieta (Ignas Černiauskas), šaškės 3 vieta (Valentinas Vingrys), stalo tenisas 3
vieta (Miglė Bekerytė). 

Baltijos šalių moksleivių žaidynių čempionatas 2012-04-27-29 (Tartu) Estijoje: šachmatai 1
vieta (Lina Jakaitytė), stalo tenisas 2 vieta (Miglė Bekerytė). 

Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas 2012-05-12-13 Šiauliuose: bėgimas 100
m. 2 vieta ir bėgimas 200 m. 1 vieta (Mažvilė Streikutė), bėgimas 200 m. 3 vieta, bėgimas 400 m. 3
vieta ir estafetės 4x100 m. 3 vieta (Judita Klimkaitė), šuolis į tolį 1 vieta (Kotryna Kalačiovaitė ir
Svajonė Grybaitė),  2 vieta (Rytis Petrulis),  3 vieta (Karina Butkevičiūtė), rutulio stumimas 1 vieta
(Samanta Simanavičiūtė) ir 3 vieta (Rytis Petrulis).  

Mokyklos  administracijos,  mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui  specialistų,   tėvų
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės bendradarbiavimas. 2012 metais buvo numatyti 4 mokytojų ir
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Įvyko 9 tėvų (globėjų, rūpintojų ) susirinkimai. Jų metu
buvo pateikta: veiklos ataskaita, mokyklos ūkinės- finansinės veiklos rezultatų ataskaita, 2012 m. m.
rezultatų analizė ir  aptarta:  ugdymo turinio  organizavimo ir  pasirengimo naujiems mokslo  metams
klausimai, 2012 m. m. šalies ir miesto švietimo politika ir prioritetai,  pirmojo ir antrojo pusmečio
pažangumo, mokymosi ir elgesio rezultatai,  PUPP rezultatai, ugdymo turinio kaita. Tėvai (globėjai,
rūpintojai)  buvo  supažindinti  su  Panevėžio  miesto  savivaldybės  bendrojo  ugdymo mokyklų  tinklo
pertvarkos 2012- 2015 metų bendruoju planu, 2012-2014 metų mokyklos strateginiu planu ir veiklos
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programa  2012  m.,  2012-  2013  m.  m.  ugdymo  planu,  2012  m.  pagrindinio  ugdymo  pasiekimų
patikrinimo organizavimu ir vykdymu, mokinių važiavimo ir išlaidų kompensavimo tvarka, mokinių
popamokine  veikla  bendrabutyje,  mokinių profesiniu orientavimu,  mokinių ruošimu sakramentams,
aprūpinimu vadovėliais, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, klausą gerinančia technika, IKT. Vyko
tradicinė tėvų ( globėjų, rūpintojų ) vedamų pamokų diena, kurios metu tėvai (globėjai, rūpintojai) vedė
pamokas klasėse.

Specialiojo  ugdymo (vėliau  VGK) komisija. Vaiko  gerovės  komisijos  darbą  koordinavo
direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  Lina  Bartnykienė,  pirmininkavo  specialioji  pedagogė  Ramunė
Smirnovienė, sekretoriavo surdopedagogė individualioms pratyboms vesti Rima Lavickienė.

2012 metais  buvo planuoti 6 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, įvyko 9. Posėdžiuose buvo
aptarti  šie  klausimai:  naujai  atvykusių specialiųjų poreikių mokinių pradinis vertinimas; specialiųjų
poreikių mokinių pasiekimų analizė,  darbo būdai  ir  metodai,  taikomi dirbant  su šiais  mokiniais;  5
klasės  mokinių  adaptacija;   mokinių,  kuriems  reikalinga  specialistų  pagalba,  sąrašo  derinimas;
individualizuotų  ir  pritaikytų  programų  aptarimas.  Visi  posėdžiuose  priimti  nutarimai   įvykdyti.
Pasiūlyta papildyti nutarimą dėl sustiprinto budėjimo pertraukų metu. Pakoreguotos individualizuotų ir
pritaikytų  programų  rašymo  formos;  svarstytas  kai  kurių  mokinių  elgesys,  mokytojų  ir  mokinių
budėjimo klausimai, stiprinant drausmę mokykloje; ruošti šešiolikos mokinių dokumentai Panevėžio
pedagoginei psichologinei tarnybai. Visi mokyklos mokiniai iš naujo įvertinti, patikslintas specialiojo
ugdymosi  ir  (ar)  švietimo  pagalbos  skyrimas.  Vyko  susitikimas  su  Panevėžio  pedagoginės
psichologinės tarnybos ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistais. 

Sudarytas specialiųjų poreikių mokinių sąrašas, kuriame nurodyta, kokia pagalba reikalinga.
Konsultuoti  mokytojai,  rengę  individualizuotas  ir  pritaikytas  mokymo  programas.  Aptartos  ir
suderintos  mokytojų  parašytos  individualizuotos  ir  pritaikytos  programos.  Kiekvieno  pusmečio
pabaigoje mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) individualiai buvo teikiama informacija apie jų
vaikų pasiekimus. Mokytojai buvo nuolat supažindinami su naujausia literatūra ir seminarų medžiaga.
Pagal poreikius mokiniams buvo teikiama specialistų (specialiojo pedagogo, kineziterapeuto, socialinio
pedagogo,  surdopedagogo  individualioms  pratyboms  vesti,  mokytojo  padėjėjo)  pagalba.
Bendradarbiauta su Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais: konsultuotasi įvairiais
klausimais;  pedagoginiam psichologiniam tyrimui  ruošti  dokumentai  ikimokyklinės ugdymo grupės
ugdytinio Tomo Kuosos, priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinės Editos Gižaitės, 5 klasės mokinių
Erikos Lunskytės ir Gabrielės Labanauskytės, 7 klasės mokinio Igno Latvėno, 8 klasės mokinės Justės
Kononovaitės,  10  klasės  mokinės  Samantos  Simanavičiūtės.  Su  Vaiko  gerovės  komisijos  darbu
supažindinta  mokyklos  direktorė,  mokytojų  taryba,  mokyklos  taryba,  teikti  pasiūlymai.  Įsigyta
specialių mokymo priemonių, tinkančių specialiųjų poreikių mokiniams, dalyvaujant seminaruose kelta
kvalifikacija. Peržiūrėtas kabinetų atitikimas, kuriant saugią ir palankią aplinką. Surašytos kabinetuose
esančios  metodinės  priemonės.  2012-2013  mokslo  metų  pradžioje  mokykloje  nebuvo  socialinio
pedagogo.  Nuo  lapkričio  mėnesio,  pradėjus  dirbti  naujai  socialinei  pedagogei  Genovaitei
Kazlauskienei,  žymiai  pagerėjo  mokinių  lankomumas,  suaktyvėjo  prevencinė  veikla,  praturtėjo
mokinių kultūrinis gyvenimas. Socialinė pedagogė vedė pokalbių ciklą „Patyčioms ne“, supažindino su
lankomumo  prevencinėmis  priemonėmis,  inicijavo  susitikimą  su  nepilnamečių  reikalų  policijos
specialiste Asta Railiene, kuriame buvo aptarta minimalios priežiūros galimybė.

Aktyviai  Vaiko  gerovės  komisijos  veikloje  dalyvavo  klasių  vadovai.  Ypač  glaudžiai  su
komisija bendradarbiavo 8 klasės vadovė Rita Kasparienė. Buvo svarstytas jos auklėtinio Raimondo
Šukio elgesys. Balandžio mėnesį aptartas 5 klasės mokinio Artūro Smirnovo elgesys.

2012 metų Vaiko gerovės komisijos veikla įvertinta teigiamai.
Socialinės  pedagogės  programa. Šios  programos  tikslas  buvo  padėti  sutrikusios  klausos

vaikams geriau adaptuotis  visuomenėje.  Socialinės  pedagogės  veiklos  programa padėjo  mokiniams
formuoti  sveiką  gyvenimo  būdą,  ugdyti  gebėjimą  pasipriešinti  žalingiems  įpročiams:  rūkymui,
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alkoholiui,  narkotikų  bei  kitų  psichiką  žalojančių  medžiagų  vartojimui.  Taip  pat  padėjo  formuoti
teigiamas moralines vertybes, atsakomybę už savo poelgius.

5-7 klasių mokiniai nuo 2012 m. lapkričio 12 d. dalyvavo projekte „Trumpametražinių filmų
kūrimo dirbtuvės“  kino teatre „Garse“.  Projektas tęsis iki  2013 m. balandžio 9 d. Dirbtuvių metu
mokiniai buvo supažindinami su animacijos istorijos ir teorijos pagrindais, animacijos technikomis bei
išmėgino savo jėgas, kurdami animacinį filmą. 

Dalyvauta  renginyje, skirtame Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Kiekviena klasė kūrė
Tolerancijos skėtį. Į renginį buvo pakviesti Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 7 klasės mokiniai ir
Panevėžio  kolegijos  studentai.  Aptarta,  ar  visuomet  esame tolerantiški  vieni  kitiems.  Žaisti  įvairūs
žaidimai, žiūrėti filmai, skirti  tolerancijai. Apibendrinime matyti, kad  kiekvienas susimąstė, kas yra
tolerancija.

Buvo  vykdomas  renginys  Tarptautinei  kovos  prieš  moterų  prievartą  dienai  paminėti.
Dalyvavo policijos pareigūnė Asta Railienė. Supažindino mokinius su prekyba žmonėmis, išnaudojimu.
Buvo rodoma filmuota medžiaga apie alkoholio žalą.

Pasaulinės  AIDS  dienos,  Tarptautinės  neįgaliųjų  dienos  paminėjimui  pakviesti  Panevėžio
,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniai. Paskaitą skaitė gydytoja dermatovenerologė Birutė
Jasionienė. 

Vykdoma mokinių lankomumo apskaita  ir  mokyklos nelankymo tvarka.  Pagerėjo mokinių
lankomumas ir mokinių motyvacija.  

Bendradarbiauta  su  policijos  nepilnamečių  specialistais.  Dalyvauta  mokyklos  maitinimo
komisijos darbe. 

Bibliotekininko programa. Biblioteka yra viena iš reikšmingų ugdymo proceso veiksnių. Jos
vaidmuo itin išaugo modernioje mokykloje. Visi mokomieji dalykai yra vienodai svarbūs bendrajam
išsilavinimui. Turėdami svarbius uždavinius, jie leidžia siekti ir bendrų prioritetinių bendrojo lavinimo
tikslų: išugdyti loginį, kritinį ir kartu konstruktyvų mokinių mąstymą, padėti jiems įvaldyti pagrindines
raiškos priemones - raštą, gestą, vaizdą. Išmokyti savarankiškai dirbti ir atsakingai veikti informacinėje
visuomenėje informacinių technologijų amžiuje.

Šiandienis moksleivis ir mokytojas dažnai naudojasi mokyklos biblioteka, kaip svarbiausiu
informacijos šaltiniu.  Bibliotekoje kiekvienais  metais  veikia  neakredituotas  profesinio informavimo
taškas, kuriame kaupiama medžiaga apie profesijas, tinkančias klausos negalią turintiems asmenims.
2012 m. 6-10 klasės mokiniai  susipažino su galimybe įsigyti profesiją Panevėžio prekybos ir paslaugų
verslo  mokykloje  (Klaipėdos  g.146),  VšĮ  Panevėžio  profesinio  rengimo  centre  (Staniūnų  g.68),
Klaipėdos miesto paslaugų ir  verslo  mokykloje  (J.Janonio g.13),  Panevėžio apskrities  gestų kalbos
vertėjų centre (Aukštaičių g.4), Vilniaus miesto technologijų mokymo ir reabilitacijos centre (Šilo g.
24), Kauno miesto taikomosios dailės mokykloje (Krėvės pr. 112), Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
technologijos mokykloje (Aldonos g.4), Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre (Gedimino
g.81). Šios profesinės mokymo įstaigos padovanojo  bibliotekai vertingos informatyvios medžiagos
apie įstaigas.   2012m. balandžio 16 d.  Panevėžyje vyko tarptautinė konferencija, kurioje  mokyklos
direktorė D.Kriščiūnienė ir bibliotekininkas V.Glušokas skaitė pranešimą tema „Pilotinio konsultavimo
pristatymas“.  Konferencijoje  dalyvavo  miesto  meras  Vitalijus  Satkevičius,  teritorinės  darbo  biržos
direktorius Viktoras Trofimovas, svečiai iš  Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Birželio 29 dieną direktorė
D.Kriščiūnienė ir bibliotekininkas V.Glušokas skaitė  pranešimą  tarptautineje konferencijoje Šiaulių
mieste. Vykusiose konferencijose  buvo organizuotos kurčiųjų mokinių, mokyklos darbuotojų ir miesto
kurčiųjų  rankdarbių  parodos.  Mokyklos  direktorė  D.Kriščiūnienė,  bibliotekininkas  ir  mokytojas
R.Kabelis  dalyvavo  projektinėje  veikloje  Jurmaloje  (Latvija)  ir  Taline  (Estija)  „Vogs  -   Europinio
profesinio konsultavimo standartas asmenims, turintiems klausos negalę“. Buvome projekto „Vogs +
Deaf:  Europinio  profesinio  orientavimo kurtiesiems standarto  modelio,  vystomo  Europos  sąjungos
Leonardo  da  Vinči  programos  rėmuose,  lygiagretus  kūrimas  Lietuvoje  ir  Vengrijoje  su  Estijos  ir
Vokietijos pagalba“ partneriai. Jo metu išleistos knygos: 1. „Vogs Profesinio orientavimo standartas
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Europos kurtiesiems žmonėms.  Švietimo ir  profesinio orientavimo holistinis  modelis“  (Radviliškis,
2012 m.) 2. „Vogs+Deaf:  Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo
Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje
su  Estijos  ir  Vokietijos  pagalba“  (Radviliškis,  2012  m.).  Paruošti  testai  lietuvių  gestų  kalba  į
videomedžiagą kurtiesiems. Vertė bibliotekininkas V.Glušokas ir informacinių technologijų mokytojas
R.Kabelis.  Iš konferencijos ir projektines veiklos parsivežta vertinga medžiaga praturtino mokyklos
bibliotekos  neakredituotą  profesinio  informavimo  tašką  (PIT).  Bibliotekoje  vyko  naujų  knygų
pristatymas, buvo leidžiamas sienlaikraštis, kaupiama periodinė spauda.   Bibliotekininko pastangomis
per 2012 metus 24 mokyklos darbuotojai ir  7 mokiniai užsisakė Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštį
"Akiratis", kuriame buvo pateikiama naujausia informacija apie kurčiųjų gyvenimą Lietuvoje.

 Panevėžio  V.  Mikalausko  menų  mokykloje  direktorė  D.Kriščiūnienė,  bibliotekininkas
V.Glušokas,10 klasės mokinys Laisvidas Jakiūnas ir 7 klasės mokinė Karolina Janikūnaitė  vedė atvirą
lietuvių gestų kalbos pamoką , skirtą Europos kalbų dienai, suruošė kilnojamą lietuvių gestų kalbos
knygų parodą.   Ši mokykla padovanojo bibliotekai   bukletų ir  knygų. Organizuotos dvi  adventinės
vakaronės. Pirmoji – mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), kurios metu visiems
dalyviams  buvo  išdalinti  kalėdaičiai.  Pastarojoje  dalyvavo  šv.  Petro  ir  Povilo  bažnyčios  kunigas
Romualdas  Zdanys  su  kalėdinėmis  dovanomis.  Mokiniai  buvo  supažindinti  su  adventinių  žvakių
simbolių reikšmėmis.    Antroji – mokytojams ir visiems mokyklos darbuotojams, kurioje dalyvavo
Panevėžio  kraštotyros  muziejaus  Edukacijos  ir  informacijos  skyriaus  vedėja  Aušra  Sidorovienė.
Parengtos knygų  parodos: :"Knygnešio diena", "Maironiui – 150 m.",  "Gestų kalba - mūsų teisė",
išleisti sienlaikraščiai religinėms šventėms minėti: "Velykos", "Adventas" ir "Kalėdos". 

Visi renginiai, susitikimai, parodos, sienlaikraščiai mokyklos bendruomenės gyvenimą padarė
įdomesniu,  turiningesniu,  suteikė  ne  vieną  progą  integruotis  į  girdinčiųjų  visuomenę.  Visa  tai
užfiksuota foto nuotraukose,  video filmuose, rodyta Pan TV, Aukštaitijos TV, KTV plius televizijose.
Trumpos santraukos su foto nuotraukomis saugomos „Metų knygoje“ (mokyklos metraštyje).

Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos bibliotekoje sukauptos 8387 knygos, iš jų - naujai gauta
17 knygų už 333,82 Lt. 2012.01.17-02-17d. Bibliotekoje vyko knygų inventorizacija.  891 knyga už
583,59 Lt. nurašyta Mokykloje vyko akcija „Padovanok knygą“. Jos metu darbuotojai, mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai) ir mokyklos draugai padovanojo bibliotekai 370 vnt. senų, bet vertingų knygų už
580,11  Lt.   Visos  knygos  užpajamuotos  ir  patalpintos  į  bibliotekos  fondus.  2012  metais  iš  VšĮ
„  Surdologijos centras“ nemokamai gauta 80 vnt. pratybų sąsiuvinių už 1040,70 Lt.,  ir 80 vnt. DVD
už 3540 Lt.  Priimti  4  nauji,  o  iš  viso yra 64 skaitytojai  (32 darbuotojai,  vaikų  iki  14 metų – 17,
mokinių  - 15). Darbuotojams išduota 100 vnt. knygų, vaikams iki 14 metų ir mokiniams po 50 vnt.
knygų. 2012 m.. vadovėliams skirta 2000 Lt., mokymo priemonėms 600 Lt. (iš mokinio krepšelio lėšų
vienam vaikui skirta 44,82 Lt.). Sudarytos sutartys su trimis leidyklomis: K.Mickevičiaus "Briedis",
UAB "Šviesa" ir UAB "Presvika". 2012 m. gauti 59 vadovėliai už 1528 Lt. Nauji vadovėliai atiduoti
istorijos, chemijos, geografijos, lietuvių kalbos ir pradinių klasių dalykų kabinetams. Prenumeruojami
dešimties pavadinimų laikraščiai ir žurnalai už 2248,99 Lt. 2012 m. birželio mėnesį vyko vadovėlių
inventorizacija.   Nurašyta  300  egz.  vadovėlių  už  3613,28  Lt.  Nurašymo  priežastis:  suplyšę,
nebetinkami naudoti. Per 2012 metus  gauta 15 nemokamų laikraščių ir žurnalų    „Žaliasis pasaulis“,
„ Žalioji Lietuva“, „ Tėviškės gamta“, „ Aplinka ir aš“,  „Kultūros barai“, „ Naujasis židinys – Aidai“,
„ Metai“, „ Knygų aidai“, „Krantai“, „ Dailė“, „ Literatūra ir menas“, „ Fotografija“, „ Muzikos barai“,
„  Kelionė  su  Bernardinai.lt.“,  „  Tautodailės  metraštis“.  Naujomis  straipsnių  kopijomis  pildomas
aplankalas „Žiniasklaida apie mūsų mokyklą“. 

Visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialisto  veikla. Informacinė  metodinė  medžiaga
mokinių sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais kaupiama per visus metus medicinos kabinete.

Duomenys apie  mokinių sveikatą buvo renkami iki  rugsėjo 15 d. ( forma 027/1a ).  Pagal
reikalą buvo tikrinama mokinių asmens higiena, stebima dėl pedikuliozės. Kartą per ketvirtį sudaromi
15 dienų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi valgiaraščiai, derinami su Panevėžio
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visuomenės sveikatos centru.
Meniu atitiktis su valgiaraščiu tikrinama kiekvieną savaitę. Pastoviai buvo stebima patalpų

valymo kokybė, ar medžiagos valymui  naudojamos tik leistinos ir su atitikties sertifikatais. Pažeidimų
nepastebėta. Higienos įgūdžių pažymėjimai galioja iki 2013 m. spalio 14 d. Fizinio pajėgumo grupių
sąrašai  sudaryti  ir  vėliau  pastoviai  papildomi  pagal  ligos  pažymėjimus.  Pagal  sveikatos  pažymas
atsižvelgiama į dalyvaujančių įvairiose sporto varžybose fizinį pajėgumą. Buvo dalyvaujama higieninės
būklės komisijos veikloje. Užkrečiamų ligų ir apsinuodijimų atvejų mokykloje fiksuota nebuvo. Įvyko
vienas nelaimingas atsitikimas: mokytoja Laima Lapėnienė pakeliui į darbą paslydo ir patyrė traumą.
Pirmosios  pagalbos  kursai  galioja  iki  2016-10-14  d.  Balandžio  mėnesį  mokiniams  buvo  pravesta
paskaita apie sveiką mitybą. Visų mokyklos darbuotojų asmens medicinos knygelės (sveikatos pasai)
buvo pateiktos laiku (po sveikatos patikrinimo) pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą planą.

Pedagoginės  priežiūros  veikla. 2012  m.  Pedagoginės  priežiūros  programos  tikslas  buvo
užtikrinti kokybišką, pagrįstą naujovėmis ugdymo procesą, siekiant mokinių ir mokyklos pažangos. Už
pedagoginės  veiklos  priežiūros  planą  buvo  atsakinga  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  Lina
Bartnykienė.

Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2012-2014
m  programą  12  mokytojų  pageidavo  įgyti  aukštesnę  kvalifikacinę  kategoriją.  Į  programą  įtraukti
mokytojus siūlė metodinių būrelių pirmininkai. Pakėlė kvalifikacinę kategoriją dvi auklėtojos: Lijana
Čiplienė įgijo vyr. surdopedagogo (auklėtojo) ir Janina Valienė vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė įgijo III vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Stebėta 40 pamokų ir auklėjamųjų užsiėmimų. Pamokos ir užsiėmimai aptarti  individualių
pokalbių metu,  nufilmuotos ir įrašytos pamokos į CD, demonstruotos metodinės ir mokytojų tarybos
posėdžiuose. 

Mokytojai  pamokose  taikė   aktyviuosius  mokymo  metodus,  naudojo  IKT   (stebėtos  ir
aptartos  visų  dalykų  pamokos,  popietiniai  užsiėmimai).  Buvo  stebima  ir  aptariama  bendrabučio
auklėtojų,  klasės  vadovų,  specialiojo  ir  socialinio  pedagogų,  surdopedagogų  individualiems
užsiėmimams vesti užsiėmimai. 

Stebint  bendrabučio  auklėtojų  užsiėmimus,  teikti  pasiūlymai  bendrabutyje  gyvenantiems
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) gerinti gyvenamąją aplinką švaros ir higienos priemonėmis.

Koordinuota pedagoginė praktika mokykloje, kurią atliko mokytojas Ramūnas Kabelis, kurios
metu ir buvo nufilmuotos pamokos.

Vyko  budėjimo  kontrolė,  bendravimas  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  jų  informavimas.
Ruoštos  I  ir  II  pusmečio  mokinių  pažangumo  ataskaitos  ir  apibendrintos  Mokytojų  tarybos
posėdžiuose. Sistemingai buvo tikrinami žurnalai, pasiekimų bei pažymių knygelės, todėl yra tvarkinga
visa mokyklinė dokumentacija.

Tobulinant ugdymą, buvo papildytos vidaus tvarkos taisyklės.
Teikta  informacija  Panevėžio  miesto  savivaldybės  administracijos  švietimo  skyriui  apie

mokyklos užpildomumą, grupių komplektavimą. Kiekvieną mėnesį buvo teikiamos ir statistinės žinios
apie mokykloje besimokančius vaikus. 

Vidaus kontrolė vykdoma pagal sudarytą kasmetinį ,,Pedagoginės veiklos priežiūros planą“
(2012 m.). Direktorius yra atsakingas už visą mokyklos veiklą. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui -
už mokyklos ugdomąją veiklą, pedagoginės veiklos priežiūros planą, direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams – už ūkinę veiklą.
          Mokykloje atlikta išsami SSGG analizė, numatytos stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir
grėsmės.  

2012 m. viena iš grėsmių buvo neaiški mokyklos ateitis dėl steigėjo pasikeitimo ar/ir regioninės
mokyklos statuso. Mokykla įgijo regioninės mokyklos statusą.

Silpnoji mokyklos pusė išlieka – nepakankamas finansavimas ugdymui.
Pirmas strateginis tikslas - suteikti vaikams su klausos negalia kokybišką pagrindinį išsilavinimą. 
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Vertinimo  kriterijus  yra  Baigusių  mokyklą  ir  toliau  besimokančių  mokinių  100  procentų.
Mokyklą baigė 5 mokiniai,  3 mokosi Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės techninėje mokykloje,  1
Klaipėdos verslo ir paslaugų mokykloje ir 1 Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre. 

Rezultatas – 100 procentų atestuoti mokyklos vadovai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2012
m. įgyjo III vadybos kvalifikacinę kategoriją) ir 100 proc. mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.

Antras strateginis tikslas - įsteigti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą. Efekto kriterijus
pasiektas 75 procentais.

Parengta ankstyvojo (nuo 1 iki 3 m.) amžiaus ikimokyklinio ugdymo programa.
SSGG analizė 2013-2015 m.:
Stipriosios pusės:

1. dirba kvalifikuoti,  kūrybingi,  ilgametę patirtį  turintys mokytojai;
2. gebėjimas diferencijuoti ir individualizuoti darbo formas, tenkinti vaiko specialiuosius poreikius;
3. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
4. nuolatinis mokykloje vykstančių renginių publikavimas dienraščiuose ir televizijoje.
5. gerėjantis mokyklos įvaizdis ir materialinė bazė.
Silpnosios pusės:
1. nepakankamas finansavimas;
2. dėl mažo mokinių skaičiaus jungiamos klasės;
3. Panevėžio regione nėra psichologo, gebančio bendrauti lietuvių gestų kalba;
4.  nepakankama sportinė bazė.
5. mažėjantis tėvų (globėjų, rūpintojų) autoritetas mokiniams.
Galimybės:
1. įsivesti elektroninį dienyną 5-10 kl.;
2. ugdyti ankstyvojo ( nuo 1 iki 3 m.) amžiaus vaikus;
3. ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo,  kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų bei neprigirdinčius 
vaikus iki 41 dB;
4. įsteigti gestų kalbos vertėjo etatą; 
5. įsigyti mokyklinį autobusiuką.
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 motyvacijos, elgesio kultūros stoka.

Įstaigos vykdytos programos, projektai

Atsižvelgiant  į  2006-2012  Panevėžio  miesto  švietimo  strateginio  plano  III  strateginį  tikslą  -
sveikos  gyvensenos  ugdymas  -  vykdytas  moksleivių  Sveikos  gyvensenos  ugdymas  pagal
ikimokykliniam ugdymui  ir  bendrojo lavinimo mokyklų I-VIII  klasėms skirtą programą. Vykdyta
„Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokykloje I-VIII klasėse“.

Mokykla  dalyvavo projekte  LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081 "VOGS+Deaf:  Europinio  profesinio
orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos
rėmuose,  lygiagretus  kūrimas  Lietuvoje  ir  Vengrijoje  su  Estijos  ir  Vokietijos  pagalba".  Projekto
tandemai: D.Kriščiūnienė - V.Glušokas, R.Kasparienė - R.Kabelis. Surengta tarptautinė konferencija
Panevėžyje  „Galimybės  ir  perspektyvos  klausos  negalią  turintiems  asmenims  ugdymo,  mokslo
įstaigose  ir  darbo rinkoje“.  Direktorė vedė  ne tik  šią,  bet  ir  projekto baigimo konferenciją  Šiaulių
arenoje. Skaitė pranešimus ne tik respublikos mastu, bet ir užsienyje (Latvijoje, Estijoje).
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2012 metais pagal Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su Panevėžio teritorine
darbo birža ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija buvo skirtas finansavimas 3,87 tūkst. Lt
ekonominės plėtros ir užimtumo skatinimo programai. Pagal šią programą 2012 metais buvo įdarbinti
keturi Panevėžio teritorinės darbo biržos siųsti asmenys aplinkos tvarkymo darbams. Vykdant Viešųjų
darbų   programą 2012  metais  buvo  panaudota  3,7  tūkst.  darbo  užmokesčiui,  socialinio  draudimo
įmokoms ir kitoms su viešųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms. 

Po  mokyklos  renovacijos,  projekto  „Panevėžio  kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų  pagrindinės
mokyklos renovacija“,  projekto kodas  Nr.  VP3-3.4.-ŪM-03-V-01-069   dar  nepraėjo pilnas  šildymo
sezonas ir planuota pasiekti reikšmė 0,22 GWh dar nežinoma. Todėl  ir toliau bendradarbiaujama su
VšĮ „Verslo paramos agentūra“ ir teikiamos ataskaitos.

Mokykla  atitiko  keliamus  reikalavimus  pagal  ES  programas  „Pienas  vaikams“  ir  „Vaisių
vartojimo  skatinimas  mokyklose“  ikimokyklinio  ugdymo  ir  bendrojo  lavinimo  mokykloms,  gavo
patvirtinimo liudijimus ir visi pradinių klasių mokiniai papildomai gavo nemokamus pieno produktus ir
vaisius.

Patvirtintų asignavimų panaudojimas

Mokyklai 2012 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti buvo skirta 1501,3 tūkst. litų;
ekonominės  plėtros  ir  užimtumo skatinimo  programai  -  3,87  tūkst.  litų.  Metų  eigoje  dėl  mokinių
skaičiaus  pasikeitimo  finansavimas  darbo  užmokesčiui  ir  socialinio  draudimo  įmokoms  buvo
padidintas 11,4 tūkst. litų.

Viso biudžeto išlaidos 2012 m. sudarė  1516,4 tūkst. litų; iš jų darbo užmokesčiui 1007,7
tūkst. litų; socialinio draudimo įmokoms – 312,1 tūkst. litų; darbdavių socialinei paramai pinigais – 2,8
tūkst. litų; prekėms ir paslaugoms – 182,8 tūkst. litų; ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui -11,0 tūkst.
litų.

Išlaidas prekėms ir paslaugoms sudarė:
1. 64,0  tūkst.  litų  maisto  produktams įsigyti  iš  maisto  produktų  tiekėjo  -  UAB “Sanitex“

nemokamam moksleivių maitinimui.
2.  0,3 tūkst. litų darbuotojų sveikatos tikrinimas.
3. 5,5  tūkst.  litų  telefono,  mobiliojo  telefono  ryšių,  interneto  ryšio  paslaugos  bei  pašto

ženklams.
4.  Kurui įsigyti, transporto priemonių remonto ir draudimo išlaidoms-7,0 tūkst. litų.
5. 1,9 tūkst. litų- patalynės skalbimo išlaidos ir darbo rūbams įsigyti.
6. 2,4 tūkst. litų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti bei 2,0 tūkst. litų prenumeratai

2013 metams.
7. 12,3 tūkst. litų statybinės medžiagos klasių ir koridoriaus einamajam remontui ,  ūkinės,

raštinės prekės , prekės įrenginių remontui, ūkinio inventoriaus, mokymo priemonių įsigijimui.
8. 0,2 tūkst. litų komandiruotės išlaidos.
9. 3,7  tūkst.  litų  šilumos  punkto  eksploatacijos  ir  priežiūros  išlaidos,  mokyklos  pastato

techninės priežiūros išlaidos, kito ilgalaikio turto einamojo remonto ir priežiūros išlaidos.
10. 3,6  tūkst.  litų  kvalifikacijos  kėlimo  išlaidos  mokyklos  pedagoginiams  ir

nepedagoginiams darbuotojams.
11. Šildymo  išlaidos   45,0  tūkst.  litų,  elektros  -  16,8   tūkst.  litų  ir  vandentiekio  ir

kanalizacijos išlaidos -  4,6 tūkst. litų.
12. Kitų paslaugų išlaidos (atliekų išvežimas, patalpų dezinfekcijos išlaidos, programinės

įrangos priežiūra,  priešgaisrinės apsaugos priežiūra, darbo saugos dokumentų rengimas,   spausdintuvų
kasečių pildymas bei kitos kitų paslaugų išlaidos) – 9,0 tūkst. litų ir 0,8 tūkst. litų moksleivių pažintinės
veiklos išlaidos. 

Vykdant Viešųjų darbų  programą išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir
kitoms su viešųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms sudarė  3,7 tūkst. litų. 
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2012  metais  iš  biudžeto  lėšų  įsigytas  ilgalaikis  materialusis  turtas  -  1  projektorius  ir  6
kompiuteriai.

Kita svarbi informacija

Visa  informacija  apie  mokyklą  buvo  kruopščiai  kaupiama  mokyklos  muziejuje,  metraštyje
„Metų knyga“ bei parodų albume „Ugdo mokyklos galerija“. Glaudžiai bendradarbiauta su Panevėžio
kurčiųjų reabilitacijos centru, Panevėžio pedagogine – psichologine tarnyba, VšĮ „Surdologijos centru“,
Panevėžio bendrojo lavinimo kokyklomis bei analogiškomis kurčiųjų mokyklomis Lietuvoje, JAV ir
Gruzijos ambasadomis, seserų kongregacija Kaune ir Vokietijoje, tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų
draugų bendrijomis „Adapta“ ir „Pagava“.

Mokykloje  lankėsi  svečiai  ne  tik  iš  Lietuvos,  bet  ir  užsienio:  gruzinų folkloro  ansamblis
„Lampari“,  vienuolės  ir  kunigai  iš  Argentinos,   Vokietijos,  Brazilijos,  svečiai  iš  Izraelio,  Lenkijos.
Bendradarbiauta  su  Panevėžio  raj.  Paliūniškio  pagrindine  mokykla,  vesta  integruota  lietuvių  gestų
kalbos pamoka. Apie visus renginius buvo rašoma ne tik miesto dienraščiuose „Sekundė“, „Panevėžio
balsas“,  bet  ir  respublikiniuose:  kurčiųjų  mėnraštyje  „Akiratis“,  „Žaliasis  pasaulis“,  „Dialogas“,
„Švietimo naujienos“ ir kt.

Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  L.Bartnykienė  ir  lietuvių  kalbos  mokytoja
L.Beinarauskienė kartu su dviem mokiniais – Ryčiu Petruliu ir Ignu Černiausku, turėjo galimybę euro
parlamentaro Justo Vinco Paleckio kvietimu išvykti į Briuselį (Belgiją).

Mokykloje ne kartą lankėsi miesto vadovas - meras Vitalijus Satkevičius, vicemerė Regina
Eitmonė,  Panevėžio  miesto  savivaldybės  administracijos  švietimo  skyriaus  vyriausioji  specialistė,
mokyklos  kuratorė  Aušra  Gabrėnienė  ir  kt.  svečiai.  Susitikimų  metui  buvo  aptarta  mokyklos
perspektyva, finansavimo problemos. 

Dirbo  savanoriai:  Panevėžio  J.Balčikonio  gimnazijos  moksleivės,  Panevėžio  kolegijos
studentai. Daug dėmesio skirta saugiam eismui. Mokiniai nemokamai lankėsi gerumo seansuose Forum
Cinemas Babilone, kino teatre „Garsas“. 

Mokyklos  direktorė  D.Kriščiūnienė  skatino  ir  rėmė  pirmosios  internetinės  gestų  kalbos
televizijos  atsiradimą  Lietuvoje.  Buvo  susitikusi  su  Kauno  arkivyskupu  metropolitu  Sigitu
Tomkevičiumi dėl kunigų rengimo lietuvių gestų kalba darbui su klausos negalią turinčiais asmenimis.

2012 m. kovo mėn. buvo sudaryta sutartis su Radviliškio verslo ir paslaugų mokykla,  dėl
praktikos  atlikimo  dviems  Radviliškio  mokyklos  auklėtiniams.  Suremontuoti  kabinetai  I  korpuse:
lietuvių  kalbos,  istorijos  – dailės  ir  I  aukšto  fojė.  Kabinetuose perdažytos  lubos,  sienos,  pakeistas
linoleumas, apvadai, fojė perklijuotos leiptų plytelės. Istorijos – dailės kabinete savo jėgomis įrengta
kriauklė su nuotėkų vamzdynu. Ieškota ir rasta rėmėjų. Dažais, glaistu, gruntu parėmė UAB „Igis“ ir
UAB „Arivėja“. Suremontavus kabinetus, buvo pakeistos klasės rašomosios lentos. Muzikos ritmikos
pamokoms  ir  neformaliojo  ugdymo  užsiėmimams  gerinti  nupirkti  ir  III  aukšto  mankštos  salėje
sumontuoti  veidrodžiai.  Vasarą išsinuomavus autobokštelį  buvo išvalyti  stogo lietvamzdžiai.  Lauko
teritorijoje -  suremontuota sena metalinė tvora,  varteliai,  perdažytas lauko krepšinio stovas,  dalinai
perklotos lauko takelių plytelės. Savo jėgomis išdažytos I a. fojė prie valgyklos, III a. laiptinės sienos,
mankštos salės galinės sienos, mergaičių persirengimo patalpų sienos.

Šilumos  punkto  priežiūrą  vykdė  UAB  „Merlangas“,  statinio  techninę  priežiūrą  –  UAB
„Panevėžio  būstas“,  priešgaisrinę  signalizaciją  –  UAB  „Audionas“.  Valgyklai  nupirktas  naujas
šaldiklis, III a. mankštos salėje – papildomai 40 kėdžių. 2012 m. spalio mėn. iš Vokietijos gauta jau
antra transporto priemonė - automobilis VOLVO. Dabar mokykla turi tris automobilius. Vadovaujantis
LR Švietimo įstatymo 36 str.2 d., nepajėgiančius atvykti į mokyklą  mokinius atsivežėme ir parvežėme
į namus iš Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Anykščių rajonų.

Viešuosius pirkimus mokykla atliko vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. Per 2012 metus
buvo atlikti pirkimai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS), maisto produktams, o
per  centrinę  perkančiąją  organizaciją  (CPO)  –  TELE2  paslaugoms.  Apklausos  būdu  buvo  atlikti
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prikimai:  priešgaisrinės  sistemos  priežiūros,  skalbinių  skalbimo,  šiukšlių  išvežimo  ir  geriamojo
vandens. Viešųjų pirkimų komisija atliko pirkimą 6 kompiuteriams ir 1 projektoriui už 11000 litų. Iki
sausio 31 d. buvo ruošta ataskaita  apie pirkimus viešųjų pirkimų tarnybai. Centrinėje viešųjų pirkimų
sistemoje ir mokyklos internetinėje svetainėje įdėtas metinis pirkimų planas. Mokinių atostogų metu,
poilsio ir švenčių dienomis, taupant biudžeto lėšas, buvo reguliariai sumažinamas pastato šildymas.

Buvo laikomasi profesinės rizikos vertinimo kriterijų ir sudaryto plano.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

2013 metais veiklos tikslas ir uždaviniai bus įgyvendinami per 10 programų.
2013 – 2015 metų strateginiai tikslai:

1. Suteikti vaikams su klausos negalia kokybišką pagrindinį išsilavinimą.
2. Įsteigti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą Aukštaitijos regione.

Veiklos  programa  sudaryta  remiantis  Panevėžio  kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų  pagrindinės
mokyklos 2013-2015 metų strateginiu planu.

Artimiausio  laikotarpio  prioritetinės  kryptys:  švietimo  pagalbos  teikimo  tobulinimas  bei
mokyklos bendradarbiavimo struktūros gerinimas su aplinka (socialiniais partneriais, tėvais (globėjais,
rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais.

Prioritetinės kryptys bus įgyvendinamos per šiuos uždavinius:
1. Tobulinti tėvų (globėjų, rūpintojų) mokinių, administracijos, pagalbos mokiniui specialistų

bendradarbiavimą, įvedant elektroninį dienyną, atliekant nuolatines bei  sistemingas apklausas.
2. Plėtoti sveikos gyvensenos žinias, taikant praktinį metodą, ugdant mokinių savarankiškumą,

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
3.  Dalyvauti  projektuose  su  bendrojo  lavinimo  mokyklomis  Panevėžyje  bei  kurčiųjų  ir

neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigomis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, gauti finansavimą.

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  kurčiųjų  ir
neprigirdinčiųjų  ugdymo  centru.  Jau  yra  numatytos  ugdymo  centro  kūrimo gairės.  Tai  ankstyvojo
amžiaus (nuo 1 iki 3 m.) vaikų ugdymas. Socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos paslaugų
teikimas  integruotai  besimokantiems  sutrikusios  klausos  vaikams  bei  kochlearinių  implantų
naudotojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Direktorė Danutė Kriščiūnienė
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