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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO 

VYKDYMO ATASKAITA 

 

2022 metai – pirmieji Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2022–2024 metų 

strateginio plano įgyvendinimo metai. 

I strateginis tikslas: Sąlygų ir strategijų, padedančių mokiniams sėkmingai mokytis, 

tobulinimas ir įgyvendinimas.  

Uždaviniai: 1. Užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. 2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą. 3. Kurti 

ir atnaujinti kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančias aplinkas.  

2 strateginis tikslas: Saugios, aktyvios, krikščioniškomis vertybėmis bei partneryste ir 

lyderyste grįstos progimnazijos bendruomenės formavimas.  

Uždaviniai: 1. Skatinti saviraiškų mokinių ir mokytojų dalyvavimą progimnazijos 

gyvenime, integruojant progimnazijos vertybes į veiklas. 2. Kurti darnią, saugią ir sveiką socialinę 

emocinę aplinką. 3. Skatinti progimnazijos (mokinių, mokytojų) lyderystę, bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 4. Kurti palankų bendradarbiavimo su tėvais mikroklimatą, siekiant aktyvaus 

tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą. 

2022 metais pasiekti švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Įgyvendinant I strateginio tikslo Sąlygų ir strategijų, padedančių mokiniams sėkmingai 

mokytis, tobulinimas ir įgyvendinimas uždavinius esminis dėmesys buvo sutelktas į aukštos ugdymo 

kokybės užtikrinimą. Parengta 50 val. profesinio tobulėjimo programa „Mokomės. Išbandome. 

Reflektuojame.-3“; įgyvendinti suplanuoti VI moduliai, 98 proc. pedagogų pagilino dalykines ir 

profesines kompetencijas.  

Įgyvendintos modelio „Kolega – kolegai: mokomės bendradarbiaudami“ numatytos 

veiklos: 73 proc. (planuota 70 proc.) mokytojų pravedė atviras pamokas, kuriose taikytos mokymosi 

bendradarbiaujant strategijos, integruoti skaitmeniniai įrankiai; 95 proc. mokytojų per mokslo metus 

stebėjo ir su kolegomis aptarė bent tris pamokas; organizuotas kolegialaus grįžtamojo ryšio metodinis 

gerosios patirties sklaidos renginys su „Vilties“ progimnazijos ir M. Karkos pagrindinės mokyklos 

pedagogais „Įtraukusis ugdymas visiems ir kiekvienam: iššūkiai ir patirtys“ (mokymasis 

bendradarbiaujant, pastoliavimas)“, dalyvavo 26 progimnazijos  mokytojai, patirtimi pasidalijo 17. 

Apklausos duomenimis, 86 proc. mokytojų grįžtamojo ryšio (GR) rezultatus naudoja pedagoginės 

veiklos refleksijai ir tobulinimui. 

97 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose, seminaruose susipažįstant su atnaujintų 

ugdymo programų turiniu, analizavo dokumentus. 

Stiprinant savivaldaus mokymosi strategijų taikymą pamokose 0,1 įverčiu didėjo 

pamokos kokybės rodiklio savivaldus mokymasis įvertis (3,1) ir kokybės rodiklio diferencijavimas, 

individualizavimas įvertis (2,9). 

Stiprinant STEAM ugdymą pravestos visos suplanuotos pamokos progimnazijos 

laboratorijoje, STEAM ar RoboLabas centre. 100 proc. 5–8 kl. mokinių vykdė ilgalaikį projektą 

,,Projektų mozaika“: pasirinko ir konsultuojami mokytojo atliko tiriamąją, pažintinę ar kūrybinę 

veiklą, nukreiptą į mokėjimo mokytis gebėjimų demonstravimą bei kūrybiškumo ugdymą; viešai 

pristatė 2022-06-09 organizuotoje „Projektų mozaikos“ dienoje. 22 proc. (planuota 20 proc.) projektų 

tematika siejosi su STEAM.  

Organizuojant ,,mokymąsi be sienų“ pravestos suplanuotos pamokos už mokyklos ribų 

esančiose aplinkose: kiekvienoje 1-4 klasėje per metus organizuota 15, 5-8 klasėje – 10 pamokų.  

Visi 1–8 klasių mokiniai stebėjo ir analizavo savo pažangą, kėlė uždavinius pasirinktai 

kompetencijai ar asmeninei savybei tobulinti (pusmečiui). Vyko 2 trišaliai (klasės vadovas-mokinys-
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tėvas) įsivertinimo-refleksijos pokalbiai. Apklausos duomenimis, 70 proc. tėvų (planuota 60 proc.) 

teigia, kad mokytojų ir tėvų susitikimai aptariant mokinio pažangą gerina mokymosi pasiekimus. 

Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti panaudota 100 proc. BUP skirtų valandų; 2021-

2022 m. m. mokymosi pagalba teikta 21 konsultaciniame centre, 2022-2023 m. m. teikiama 16 KC.  

2022 m. lapkričio–gruodžio mėn. panaudojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, 1-8 klasių mokiniams papildomai teiktos  

individualios ir (ar) grupinės konsultacijos (582 val.).  

VGK stebėti ir analizuoti SUP bei mokymosi sunkumų turinčių mokinių pasiekimai ir 

pažanga; kartu su mokiniu, dalyko mokytoju ir mokinio tėvais (globėjais) parengta ir įgyvendinta 16 

Pagalbos mokiniui teikimo planų. 100 proc. SUP turinčių mokinių pasiekė patenkinamą BU 

programų pasiekimų lygį; dviem mokiniams po pakartotinio PPT įvertinimo pakeistas SUP lygis  iš 

didelių į nedidelius, vienam – iš didelių į vidutinius, vienam – iš vidutinių į nedidelius. 

Įvertinus neformalųjį vaikų švietimo poreikį, įsteigtas 1 naujas būrelis. Įgyvendinta 18 

NVŠ programų (34 val.), kuriose dalyvavo 73 proc. mokinių (2021 m. - 69,8 proc.). 

2021–2022 m. m. 11 proc. 1-8 klasių gabiausių  mokinių atstovavo progimnaziją miesto, 

šalies, tarptautinėse olimpiadose, varžybose, konkursuose ir užėmė prizines (I-III) vietas.  

Atnaujinta IT bazė: įsigyti 2 interaktyvūs ekranai (6 238,00 Eur), projektorius (776,91 

Eur), 12 nešiojamų kompiuterių (5 933,07 Eur), 5 planšetės (990,00 Eur), 3 spausdintuvai, vienas iš 

jų - 3D spausdintuvas (1 035,99 Eur).  

Stiprinant skaitmenizuoto ugdymo turinio diegimą 73 proc. mokytojų (planuota 70 

proc.) ugdymo procese naudojo skaitmenines platformas, elektronines pratybas.  

Įgyvendinant II strateginio tikslo Saugios, aktyvios, krikščioniškomis vertybėmis bei 

partneryste ir lyderyste grįstos progimnazijos bendruomenės formavimas uždavinius parengtas 

ir įgyvendintas Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos Sielovadinis planas. Į jo veiklų 

įgyvendinimą įsitraukė 87 proc. mokinių (planuota 80 proc.).  

Inicijuotos ir įgyvendintos tautiškumą, pilietiškumą ugdančios, bendruomenę 

telkiančios, savanorystę skatinančios veiklos, kuriose dalyvavo 87 proc. mokinių (planuota 85 proc.). 

VGK inicijavo savalaikės socialinės pedagoginės pagalbos teikimą: vyko 12 VGK 

posėdžių: aptartos 1 ir 5 kl., naujai atvykusių mokinių adaptacijos, mokinių įtraukiojo ugdymo 

sėkmės, trukdžiai, problemos, numatytos priemonės iškilusioms problemoms spręsti, 1 mokiniui 

taikytos minimalios priežiūros priemonės. 

Įgyvendinta Olweus kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programa.  

Apklausos duomenimis, 80 proc. mokinių teigia, kad progimnazijoje kuriama 

ugdymuisi palanki emocinė aplinka; 83 proc. teigia, jog per pastaruosius du mėnesius iš jo 

progimnazijoje niekas nesijuokė, nesišaipė (2021 m. - 80 proc.); 74 proc. tėvų teigia, kad mokykla 

daro viską, kad nebūtų patyčių (planuota 60 proc.); 82 proc. tėvų teigia, kad mokykla sėkmingai 

sprendžia mokinių elgesio problemas. Į progimnazijos organizuojamas prevencines veiklas įsitraukė 

83 proc. mokytojų ir 87 proc. mokinių.  

32 proc. mokytojų (planuota 30 proc.) įsitraukė į miesto, šalies ir tarptautinių projektų 

vykdymą ir jų įgyvendinimą. Parengtos 5 paraiškos projektams, įgyvendintos dviejų projektų veiklos, 

dviejų – tęsiamos 2023 m.: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neigiamų socialinių 

veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2022“ (600 Eur), Panevėžio miesto savivaldybės 

aplinkosaugos švietimo projektas „Žemė visiems viena“ (320 Eur), Lietuvių katalikų religinės šalpos 

fondo projektas „Drauge su vasara“ (958,86 Eur, veiklos bus įgyvendinamos 2023 m. birželio mėn.); 

LR ŽŪM Pažintinės žuvininkystės programos ,,Išauginta Europos Sąjungoje“ projektas (LR ŽUM 

ministro 2022-10-28 įsakymas Nr. 3D-656); Panevėžio miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų 
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finansavimo konkurso projektas „Draugystės vasara“ (negautas finansavimas). Progimnazija yra 

Lietuvos Kultūros Tarybos finansuojamo projekto ,,Tvarūs ateities miestai“ partnerė (veiklos bus 

tęsiamos 2023 metais). Tęsiant tarptautinio Erasmus+ projekto „Nature can live without human but 

human can't live without nature“ („Gamta gali gyvuoti be žmogus, tačiau žmogus negali išgyventi be 

gamtos“) įgyvendinimą vyko du projekto partnerių susitikimai Italijoje, Turkijoje (8 mokytojai). 

Siekiant kurti darnią, saugią ir sveiką socialinę emocinę aplinką įgyvendintos Darnaus 

vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“ (įteiktas sidabrinis sertifikatas), 

Gamtosauginių mokyklų programa (progimnazija apdovanota aštuoniolikta Žaliąja vėliava ir 

tarptautiniu sertifikatu); į veiklas įsitraukė 72 proc. mokinių, 62 proc. mokytojų, 22 proc. tėvų. 

Stiprinant sveikos gyvensenos pagrindus įgyvendintos Sveikatą stiprinančių mokyklų 

programos ,,Sveikatos mozaika“ veiklos. 

Siekiant skatinti progimnazijos mokytojų, mokinių lyderystę, bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais įgyvendintos 6 iniciatyvos, į veiklas įsitraukė 32 proc. mokinių ir 16 proc. 

mokytojų. 

Finansinio raštingumo stiprinimo pradiniame ugdyme gerosios patirties sklaidai 2022-

06-15 organizuota respublikinė metodinė praktinė konferencija „Kūrybiškas kelias į verslumą ir 

finansinį raštingumą“ (patirtį pristatė 3 pradinio ugdymo mokytojai). 

Siekiant aktyvaus tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą, tėvų lyderystės ugdymo ir 

asmeninio skatinimo, individualiai vaiko pažangai aptarti progimnazijoje vyko dvi Atvirų durų 

dienos; 5 proc. tėvų įsitraukė į klasės ugdymo procesą, panaudojant profesinę veiklą (vedė sėkmės 

pamokas, organizavo išvykas į darbovietes ir kt.). Organizuotos 4 tėvų švietimo veiklos. 

Progimnazijos veikla viešinta interneto svetainėje www.alipniunomokykla.lt, 

Facebook, finansinio raštingumo svetainėje https://www.facebook.com/ALmokykla/, 3 mokytojų 

sukurtose interneto svetainėse, e-dienyne TAMO, Teams VMA, žiniasklaidoje 

(www.svietimonaujienos.lt, www.panskliautas.lt, www.sekunde.lt).  Vidiniam komunikavimui ir 

dokumentų administravimui naudojama ,,Office 365“. 

Sudarytos/atnaujintos 7 bendradarbiavimo sutartys su: UAB „Baltic Swan“, Panevėžio 

Raimundo Sargūno sporto gimnazija, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, VšĮ „Švietimo 

tinklas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Juozo Miltinio dramos teatru, Šiaulių 

„Sandoros“ progimnazija. 

Progimnazijoje teiktos dalinai mokamos pailgintos darbo dienos grupės paslaugos: 

sukomplektuota 1 grupė (24 mok.).  

Telkiant bendruomenę skirti 1,2 proc. GPM paramą pritraukta 2 701,08 Eur. 

Avarinių situacijų likvidavimo darbams atlikti iš Miesto infrastruktūros objektų plėtros, 

modernizavimo, priežiūros ir investicijų projektų programos lėšų gauta 8 722,00 Eur (stogo remontui 

– 2 984,00 Eur; lietaus nuotekų vamzdyno avarinių būklių likvidavimui ir ventiliatorių ant stogo 

keitimo darbams – 5738,00 Eur). 

Svarbiausi rodikliai: 

• Stabiliai aukštas mokinių mokymosi pažangumas – 100 proc. (2020), 99,7 proc.(2021), 100 proc. (2022). 

• Stabiliai mažas nepateisintų pamokų, tenkančių 1 mokiniui, skaičius (2020 - 0,13, 2021 - 0,31, 2022 

– 0,11). 

• Efektyviai vykdomas gamtosauginis, aplinkosauginis, sveikos gyvensenos švietimas. 

• Didėjantis integruotų veiklų skaičius. 

• Mokinių pasiekimai: 

*Panevėžio MSIC vykdytas Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigų mokinių savivaldų 2021-2022  

http://www.alipniunomokykla.lt/
https://www.facebook.com/ALmokykla/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.panskliautas.lt/
http://www.sekunde.lt/
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m. m. konkursas „Geriausia mokinių savivalda“, I vieta; 

*Panevėžio miesto 8 klasės mokinių fizikos olimpiada, III vieta; 

*X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Panevėžio miesto etapo I-oji kategorija, III vieta; 

*Panevėžio miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada, III vieta; 

*XV-osios Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapas, I vieta 5 klasių 

grupėje; 

*XV-osios Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapas, III vieta 6 klasių 

grupėje; 

*XV-osios Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapas, II vieta 7 klasių 

grupėje; 

*Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA 2022, III vieta penktokų grupėje, I vieta aštuntokų 

grupėje; 

*Panevėžio miesto konkursas „Auk – ankstyvas ugdymas karjerai“, II, III vietos 5-6 klasių grupėje, 

II vieta 7-8 klasių grupėje; 

*Robotikos varžybos „Automaton 2022“ MBOT futbolas JR. Rungtis, I vieta (2 mokiniai); 

*2022-2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Panevėžio miesto kvadrato varžybos, I vieta (13 

mokinių); 

*2022-2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės kvadrato varžybos, I vieta (12 mokinių); 

*2022-2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės kvadrato varžybos, II vieta (12 mokinių); 

*Už aktyvią veiklą piniginė premija (300,00 Eur) Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopai. 

• Sėkmingai integruoti į ugdymo procesą vaikai, atvykę į LR iš Ukrainos dėl karinių veiksmų (2022 m. 

kovo-birželio mėn. integruoti 33 mokiniai), pritrauktos rėmėjų lėšos (3 053,00 Eur). 

• Organizuotas 30 vaikų, atvykusių iš Ukrainos, lietuvių kalbos ugdymas vasaros laikotarpiu. 

• Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotos trys klasės, kuriose ugdomi 45 mokiniai atvykę iš 

Ukrainos. Įsteigtos 2,25 mokytojo padėjėjo pareigybės. 

• Atnaujinta ir pritaikyta virtualiam mokymui(si) materialinė bazė.  

• Organizuotas Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių ugdymo karjerai 

konkursas „Pasimatuok profesiją“. 

• Progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė nominuota Panevėžio miesto  

Metų mokytoja. 

Vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: nepakankama mokinių mokymosi 

motyvacija, dalies tėvų (globėjų) įtaka vaikų auklėjimui, pasyvus įsitraukimas į vaikų ugdymą; 

didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, skaičius; specialistų trūkumas (2022 metais 

psichologo pareigybei užimti konkursas skelbtas 2 kartus); būtina pastato renovacija, inžinerinių tinklų, 

stadiono, sporto salės renovacija. 

 

 

 

 

 

 








































