PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
POKYČIŲ ANALIZĖ IR PASIRENGIMAS 2020 – 2021 M. M.
Ugdymas.
Mokyklos 2019 - 2020 m. m. tikslas buvo 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). Tikslui pasiekti buvo išsikelti 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,
naudojant 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.
2019-2020 m. m. mokykla pradėjo su 52 mokiniais/ugdytiniais iš 12 miestų ir rajonų:
Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Biržų rajono, Pasvalio rajono, Kupiškio
rajono, Radviliškio rajono, Anykščių rajono, Rokiškio rajono, Akmenės rajono, Klaipėdos
miesto. Metų eigoje mokinių skaičius kito. Kovo mėnesį mokyklą pradėjo lankyti broliukas ir
sesutė Dominykas ir Emilija Eglinskai.
Veikė 8 klasių komplektai (Parengiamoji, 1, 2-3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10 klasės) ir
ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, 33 mokiniai gyveno mokyklos bendrabutyje ir
gavo nemokamą maitinimą. Mokykla dalyvavo „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir
„Pienas vaikams“ programose, todėl visi pradinių klasių mokiniai papildomai gavo
nemokamus vaisius ir pieno produktus.
Birželio mėnesį 10 kl. baigė ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo Viktorija
Kamarauskaitė, Deividas Raščius ir Saulė Serafinaitė, pagrindinio ugdymo pasiekimų
pažymėjimus – Ignė Bagdonavičiūtė ir Arminas Marijus Marazas.
Mokykloje buvo vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Mokykla visus
mokslo metus sėkmingai naudojosi elektroniniu dienynu „Mano dienynas“.
Pedagogai diferencijavo ir individualizavo ugdymo procesą pagal kiekvieno mokinio
gebėjimus, dėl to gerėjo sutrikusios klausos mokinių ugdymo kokybė. Parengta 119
individualizuotų ir pritaikytų programų. 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 - specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo
padėjėjo, kineziterapeuto, psichologo asistento pagalba pagal pedagoginės psichologinės
tarnybos išvadas.
2019-2020 m. m. vizituojančiais surdopedagogais pagal sudarytas surdopedagoginės
pagalbos sutartis dirbo 7 švietimo pagalbos specialistai. Jie teikė pagalbą klausos negalią
turintiems vaikams, integruotai besimokantiems miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose: Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje, „Vilties“, „Beržų‘‘, „Ąžuolo“ ir
„Rožyno“ progimnazijose, Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, „Šviesos‘‘ specialiojo ugdymo
centre, specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre, „Vaikystės‘‘, „Diemedžio‘‘,
,,Kastyčio‘‘, „Pušynėlio“, ,,Jūratės‘‘, ,,Riešutėlio‘‘, ,,Aušros‘‘, ,,Žibutės‘‘ lopšeliuose darželiuose.

1

Mokyklos personalas.
2019–2020 m. m. mokykla pasitiko turėdama 54 darbuotojus, 33 iš jų – pedagogai.
Rugpjūčio mėnesį kolektyvą paliko lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Sriubienė, taip pat
pradinių klasių mokytoja Gita Gižienė, o vietoje jos 2-3 klasės auklėtoja tapo Laima
Palionienė. Į motinystės atostogas išėjusią psichologo asistentę Jurgą Kulišauskaitę, pakeitė
Sigita Linkytė, kuri po naujų metų taip pat paliko mokyklą. Sausio mėnesį virėją Brigitą
Grigaliūnaitę pakeitė Jūratė Boguško.
Jubiliejai.
2019-2020 m. m. jubiliejus šventė: Tadas Jakas, Tomas Kalpokas, Danguolė
Kaušpėdienė, Laimutė Lazdauskienė, Irma Misevičienė, Vaiva Petrauskienė, Laima
Rutkauskienė, Ramunė Šveistė, Virginija Žiugždaitė.
Netektys.
Netekome surdopedagogės metodininkės Palmiros Stančauskienės sūnaus.
Pedagogų kvalifkacija.
Buvo siekiama nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Patirties ir
naujovių mokytojai sėmėsi dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose – mokymuose
bei seminaruose. Buvo skleidžiamos pedagoginės ir metodinės naujovės, dalijamasi gerąja
pedagogine patirtimi, plėtojamas bendradarbiavimas ne tik tarpusavyje, bet ir su kitų įstaigų
specialistais.
Visi mokytojai ir auklėtojai kėlė kvalifikaciją (100 procentų). 2019 metų pabaigoje
kvalifikaciją pakėlė vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė. Jai suteikta
lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė bei socialinė pedagogė
metodininkė Edita Kazlauskienė inicijavo prevencinės programos vykdymą „Savu keliu“. 33
pedagogai dalyvavo dviejų dienų mokymuose ir įgijo teisę vesti mokymus mokiniams.
Mokyklos darbuotojai dalyvavo lietuvių gestų kalbos kursuose, kuriuos vedė vertėja
Raimonda Vaičeliūnienė, bei gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.

Mokyklos veikla.
Mokyklos veikla vykdoma pagal direktoriaus patvirtintą veiklos programą, kurią sudaro
12: mokyklos tarybos; mokytojų tarybos; metodinės tarybos; mokyklos administracijos,
mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės
bendradarbiavimo; vaiko gerovės komisijos; socialinės ir psichologinės pedagoginės veiklos;
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto; kultūrinės ir sportinės veiklos; mokyklos
bibliotekos; pedagoginės priežiūros; mokyklos veiklos priežiūros; mokinių susirinkimų
programos.
2019- 2020 m. m. mokykloje organizuotos įvairios šventės ir renginiai (50):
Rugsėjo mėnesį (4):
Mokslo ir žinių dienos šventė;
Paskaita apie saugų eismą P-4 kl. mokiniams;
Renginys, skirtas Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti;
Gestų kalbos teisių vaikams diena.
Spalio mėnesį (5):
Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas;
Popietė, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai;
Renginys, skirtas Pasaulinei psichikos dienai paminėti;
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Mokymai 8 - 10 kl. mokiniams;
Sveikatingumo klasės valandėlė.
Lapkričio mėnesį (5):
Mokymai 8 - 10 kl. mokiniams;
Panevėžio ,,Vyturio” progimnazijos mokinių spektaklis;
Renginys Lietuvos ir Lenkijos 100-čio atkūrimui paminėti „Z łota jesień“;
Popietė mokiniams su kompleksinėmis negalėmis ,,Linksmųjų labirintų šalyje“;
Panevėžio pradinės mokyklos 4 kl. mokinių viešnagė mokykloje.
Gruodžio mėnesį (10):
Dailės terapijos mokymai 8-10 kl. mokiniams;
Eglutės įžiebimo šventė;
Konferencija 5 - 10 kl. mokiniams „Noriu būti stiprus ir sveikas“;
Projektinė savaitė „Ant balto angelo sparnų viltis gyvena...“;
Susitikimas su Panevėžio „Beržų“ progimnazijos ugdytiniais;
Edukacinė programa P-4 kl. mokiniams „Sniego karalienė“;
Užsiėmimas P-4 kl. mokiniams;
Edukacinė programa P-4 kl. mokiniams „Kalėdos kvepia meduoliais“;
Edukacinė programa P-4 kl. mokiniams „Siūlai, siūlai, susivykit“;
Edukacinė programa „Vidury dvaro meška karo“.
Sausio mėnesį (3):
Edukacinė programa „Spalvų pasaulis“;
Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės angelai”;
Edukacinė programa pradinių klasių mokiniams „Roboteka“.
Vasario mėnesį (10):
Popietė „Saugok gamtą“;
Šventinis LKD mėnraščio „Akiratis“ 2020 m. pirmojo numerio sutikimas;
Kūrybinė popietė P-4 kl. mokiniams „Sagų mozaika“;
Popietė „Gudručiai“ (šaškių, šachmatų užsiėmimai);
Svečių iš Lenkijos vizitas;
Edukacinė programa P-4 kl. mokiniams „Nuo rašto iki knygos“;
Vasario 16-osios minėjimas „O, Lietuva, per amžius būk laisva!“;
Edukacinės programos „Užgavėnės mūsų kieme“;
Popietė „Žiemos išdaigos“ (Užgavėnės);
Užsiėmimas P - 4 kl. mokiniams tema „Mokomės bendrauti“.
Kovo mėnesį (3):
Kaziuko mugė“;
Diskusija 1-10 kl. mokiniams „Patyčios – aktualu šiandien, aktualu rytoj“;
Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui paminėti.
Gegužės mėnesį (1):
Edukacinė nuotolinė popietė ,,Saugok gamtą – paukščiai“.
Birželio mėnesį (9):
Virtualios ekskursijos „Lietuvos jūrų muziejus”, „Vėjų uostas”, „Trispalvė jūroje”, ,,Biržų
pilis prieš šimtmečius ir šiandien”;
Viktorinos: ,,Ką aš žinau apie Panevėžį?”, ,,Menu mįslę – keturgyslę“;
Veikla „Mimas. Piešimas ant veido“;
Programos ,,Savu keliu“ paskaita ,,E-priklausomybė“ 9-10 kl. mokiniams;
Vaikų vasaros stovykla;
Kūrybinė dirbtuvė – gamtos fotografavimas, „Gėlių spalvos“, „Pievos pasakaitė“,
„Augmenija“;
Išvyka į neformalaus ugdymo užsiėmimą „Gamta – mano draugas“;
Mokinių Pirmoji Komunija;
Dešimtokų atsisveikinimo šventė ,,Sudie, Mokykla“.
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Dalyvauta projektuose ir akcijose (35):
Rugsėjo mėnesį (1):
LKD projektas „Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“.
Spalio mėnesį (5):
Plaukimo projektas „Arčiau vandens“;
LKD projektas „Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“;
Projektas „Po vienu stogu“;
Akcija P-10 kl. mokiniams „Mes kartu“, skirta Pasaulinei psichikos dienai paminėti;
Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“.
Lapkričio mėnesį (5):
Plaukimo projektas „Arčiau vandens“;
Tolerancijos akcija P - 4 kl. mokiniams;
Paukščių globos akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“;
Pokalbis su mokiniais tema „Tabako ir elektroninių cigarečių žala“;
Paskaita „Fizinio aktyvumo įtaka mokinio laikysenai“.
Gruodžio mėnesį (4):
Plaukimo projektas „Arčiau vandens“;
Akcija P-4 kl. mokinams ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“;
Paskaita – praktinis užsiėmimas 1-5 kl. mokiniams „Kaip saugiai elgtis gatvėje, kieme, kad
neįvyktų nelaimė“;
Praktinis užsiėmimas „Kaip galima išsaugoti gerą regėjimą“.
Sausio mėnesį (3):
Akcija P-4 kl. mokiniams ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“;
Sveikatinimo valandėlė;
Kūrybinis projektas „METŲ LAIKAI: tėviškės spalvos“.
Vasario mėnesį (3):
Diskusija 1-10 kl. mokiniams tema „Kaip maitintis, kad nesusirgtume cukriniu diabetu?“;
Paskaita P-10 kl. mokiniams tema „Kaip maitintis, kad kūno svoris būtų normalus?;
Bendruomenės valandėlė P-10 kl. mokiniams.
Kovo mėnesį (5):
Akcija P - 10 kl. mokiniams Sąmoningumo mėnuo „BE PATYČIŲ“;
Edukacinis prevencinis projektas ,,Knygos savaitė'“, skirtas Europos logopedo dienai
paminėti;
Paskaita 1-10 kl. mokiniams „Vandeny būk atsargus, tu ne žuvis, o tik žmogus“;
Respublikinis kūrybinis projektas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „S – Š
ištark mus aiškiai“;
Bendruomenės pareigūnų paskaita 5 - 10 kl. mokiniams ,,Saugus internetas“.
Gegužės mėnesį (2):
Akcija 1-10 kl. mokiniams, skirta šeimos dienai „Mano herbas“.;
Projektas ,,Tėviškės spalvos“.
Birželio mėnesį (7):
Projektas „Paslaptingas gyvūnų pasaulis“;
Projektas ,,Dešimtokams gero kelio!”;
Ilgalaikis integruotas istorijos – lietuvių kalbos projektas 8, 9-10 kl. mokiniams ,,Istorinių
asmenybių CV“;
Projektas „Tėviškės spalvos. Vasara“;
Ilgalaikis projektas 7 kl. mokiniams ,,Pasirinktos istorinės asmenybės apibūdinimas“;
Ilgalaikis projektas 5, 6 kl. mokiniams ,,Iliustracijų pasirinktoms istorijos temoms sukūrimas
ir pristatymas “;
Projektai ,,Mano mėgstamas desertas“, ,,Lietuvos medžiai“.
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Suorganizotos išvykos (15):
Rugsėjo mėnesį (4):
Išvyka į „Expo Aukštaitija 2019“ Cido arenoje;
7-10 kl. mokinių išvyka į vienuolyną;
Mokinių išvyka į Anykščius;
Mokinių išvyka į Pakruojį.
Spalio mėnesį (1):
Mokinių išvyka į Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų tarnaičių vienuolyną.
Lapkričio mėnesį (1):
6, 10 kl. mokinių išvyka į Dievo Apvaizdos seserų vienuolyną.
Gruodžio mėnesį (1):
5-7 kl. mokinių išvyka į Vilnių.
Sausio mėnesį (3):
Išvyka, skirta Holokausto aukoms atminti;
5-8 kl. mokinių išvyka į bažnyčią;
1, 4, 9, 10 kl. mokinių išvyka į bažnyčią.
Birželio mėnesį (5):
Išvyka į neformalaus ugdymo užsiėmimą „Sportas ir lėktuvai“;
Edukacinė - kūrybinė išvyka į gamtą ,,Ką žemė augina. Augalų įvairovė“;
Išvyka į Klaipėdos technologijų mokymo centrą;
Išvyka į neformalaus ugdymo užsiėmimą „Gamta – mano draugas“;
Ekskursija į Alpakų ūkį,
Profesinio orientavimo veiklos (10):
Spalio mėnesį (2):
Profesinio orientavimo veikla - grįžtamojo ryšio žaidimas;
Profesinio orientavimo išvyka.
Gruodžio mėnesį (2):
Profesinio orientavimo išvyka „Tavo rankose molis atgyja“;
Profesinio orientavimo veikla „Mano stiprybės“.
Sausio mėnesį (2):
Savižinos užsiėmimas;
Išvyka į baldų gamybos įmonę.
Vasario mėnesį (2):
Savižinos užsiėmimas 5-10 kl. mokiniams.
Profesinio orientavimo išvyka.
Birželio mėnesį (2):
Profesinio orientavimo išvyka į M. Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą;
Rengimo karjerai pamoka 8, 9-10 kl. mokiniams ,,Ką tau siūlo Klaipėdos technologijų
mokymo centras“.
Surengtos parodos (8):
Rugsėjo mėnesį (2):
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinių darbų paroda „Spalvų
istorijos“;
Knygų paroda „Pasaulio valstybių pavadinimai gestų kalba“.
Lapkričio mėnesį (2):
5 - 10 kl. mokinių piešinių paroda ,,Medžio lapų mozaikos“;
Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios ir salieziečių vienuolių organizuojamas piešinių
konkursas - parod ,,Spalis - ypatingas Misijų mėnuo“.
Gruodžio mėnesį (2):
Mokinių medinių besmegenių paroda;
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Paroda „Žiemos fantazija“.
Vasario mėnesį (1):
Užgavėnių kaukių bei savadarbių muzikos instrumentų konkursas - paroda „Triukšmingos
užgavėnės“.
Gegužės mėnesį (1):
Virtuali 5-10 kl. mokinių piešinių paroda ,,Gamta bunda”.
Dalyvauta sporto renginiuose (8):
Rugsėjo mėnesį (1):
Orientacinio sporto varžybos 6-10 kl. mokiniams.
Spalio mėnesį (2):
Solidarumo bėgimas;
Lietuvos kurčiųjų moksleivių kroso varžybos.
Lapkričio mėnesį (1):
Lietuvos kurčiųjų moksleivių uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas.
Gruodžio mėnesį (2):
6-8 kl. mokinių kvadrato varžybos;
Lietuvos kurčiųjų moksleivių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ .
Vasario mėnesį (1):
Stalo teniso užsiėmimai.
Kovo mėnesį (1):
Lietuvos kurčiųjų stalo teniso čempionatas.
Uniformos.
Vasario mėnesį mokyklos mokiniai įsigijo uniformas.
Nuotolinis ugdymas.
Nuo kovo 16 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ buvo paskelbtas karantinas. Vadovaujantis šiuo nutarimu bei
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V469 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“ nuo kovo 30 d.
ugdymas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pradinis ugdymas iki pat birželio 5 d. buvo
vykdomas nuotoliniu būdu, 5-9 klasėms nuo birželio 1 d. pagrindinis ugdymas buvo
vykdymas mišriu būdu (t. y. ir nuotoliniu, ir įprastu), 10 klasei ugdymas buvo vykdomas
nuotoliniu būdu iki pat birželio 19 d.
Mokykla ir žiniasklaida.
Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą nuolat buvo
teikiama išsami vieša informacija apie mokyklą internete, nuolatos atnaujinamas mokyklos
puslapis. Parašyta daugiau nei 60 straipsnių į mokyklos internetinę svetainę ir įvairius
spaudos leidinius bei internetinius portalus, kurie skatino norą integruotis į girdinčiųjų
visuomenę.
Direktorė Danutė Kriščiūnienė parašė daugiau nei 40 straipsnių. Apie mokyklą
informacija buvo skelbiama 6-iuose spaudos leidiniuose, 7-iose internetinėse svetainėse.
Mokykla spaudoje buvo paminėta daugiau nei 70 kartų.
Apie mokyklą ir joje vykusius renginius, šventes, vykdytus projektus, mokyklos
mokinių/ugdytinių išvykas buvo rašyta: mėnraštyje „Akiratis“, Panevėžio dienraščiuose
„Sekundė“ ir „Panevėžio kraštas“, savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“, informaciniame leidinyje
„Švietimo naujienos“, internetinėse svetainėse „kurciujumokykla.lt“, lrytas.lt, „AINA.lt“,
„jp.lt“, „svietimonaujienos.lt“, „diena.lt“, www.lzb.lt.
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Finansinė ir ūkinė veikla.
Mokyklai 2019-2020 m. m. skirta 610900 Eur, iš jų - darbo užmokesčiui 547900 Eur. Iš
skirtų lėšų valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms finansuoti
sudarė 289500 Eur - darbo užmokesčiui 234500 Eur. Mokinio krepšelio lėšų skirta 250300
Eur - darbo užmokesčiui 243700 Eur. Mokinio krepšelio lėšų ikimokykliniam ir
priešmokykliniam ugdymui skirta 33400 Eur, iš jų - darbo užmokesčiui 32500 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos švietimo pagalbai 37700 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 37200 Eur.
2019 2020 m. m. pasirašytos paslaugų ir prekių tiekimo sutartys su: UAB „Rokvesta“
– dėl maisto atliekų išvežimo, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – dėl elektroninio
dienyno priežiūros, UAB „Autulė“ - dėl automobilių remonto, AB „Panevėžio butų ūkis“ –
dėl šildymo sistemos ir elektros priežiūros, UAB „Telia“ – dėl laidinio telefono paslaugų,
UAB „Panevėžio gatvės“ – dėl paviršinių nuotekų tvarkymo, UAB „Viada LT“ – dėl kuro
pirkimo. Dėl maisto produktų pirkimo sudarytos sutartys per CVPIS su UAB „Sanitex“ ir
UAB „Mažeikių mėsinė“.
Iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinktų lėšų buvo įrengtas mokyklos
stadionas – išlygintos žemės ir pasodinta nauja veja.
Mokykla atnaujino bendrabučio patalynę - įsigijo 30 pagalvių bei patalynės
komplektus visam bendrabučiui, taip pat mikrobangų krosnelę. Ikimokyklinio
priešmokyklinio ugdymo grupei bei multisensoriniam kambariui buvo nupirkti nauji žaidimai,
mokymosi priemonės. Mokyklos sekretoriatui buvo nupirktas naujas kompiuteris, laminavimo
aparatas, dokumentų naikinimo aparatas, popieriaus pjaustyklė. Atnaujinti indai valgykloje,
nupirktos virtuvinės svarstyklės, plastikiniai padėklai. Mokytojams buvo nupirkti atminties
raktai, kanceliarinės prekės. Nupirkti 4 planšetiniai kompiuteriai, garso sistemos kolonėlė,
balta magnetinė lenta, 2 kėdės, 2 elektriniai rankų džiovintuvai, kopėčios, elektrinis genėtuvas
ir katilas lauko edukacinėms erdvėms.
Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Panevėžio gamtos mokykla, Panevėžio sporto
klubu „Sveikas vanduo“ bei Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,
bendrija PAGAVA.
Mokyklos patalpos ir aplinka.
Bendras mokyklai priklausančių pastatų plotas 2156,36 m2, iš jų - šildomas plotas
2141,4 m2, vienam mokiniui tenka 38,24 m2 bendro mokyklos pastatų ploto. Mokyklos klasių
kambarių bendras plotas 532,7 m2, vienam mokiniui tenkantis plotas - 9,5 m2.
2019 - 2020 m. m. atnaujintos edukacinės erdvės, suremontuotas direktoriaus
pavaduotojo ūkio reikalams kabinetas, pradėti kiemo takelių atnaujinimo darbai.
Mokykloje vyko šie patikrinimai: 2019 m. lapkričio mėnesį Panevėžio valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba atliko viešojo maitinimo įmonės patikrinimą, 2020 m. gegužės
mėnesį Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo finansinį ir teisėtumo auditą. Pažeidimų nenustatyta.
2020 - 2021 m. m.
2020-2021 m.m. mokysis 50 mokinių.
Į mokyklą nuo rugsėjo atvyksta naujas parengiamosios klasės mokints – Kasparas
Rimkus.
Veiks 8 klasių komplektai (Parengiamoji; 1; 2; 3-4; 5; 6-7; 8; 9-10 klasės) ir
ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, 33 mokiniai gyvens mokyklos bendrabutyje.
2020-2020 m.m. mokinius mokys 33 pedagogai.
Klasių vadovai:
ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė – Asta Sviderskienė;
Parengiamoji – Irena Matuzevičienė;
1 – Rima Lavickienė;
2 – Laimutė Lazdaiuskienė;
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3-4 – Laima Palionienė;
5 – Zita Bložoenė;
6-7 – Lijana Čiplienė;
8 – Ramunė Šveistė;
9-10 – Rita Kasparienė.

Direktorė

Danutė Kriščiūnienė
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