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Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 

 

2020 metai – antrieji Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2019–2021 metų 

strateginio plano įgyvendinimo metai. Numatyti du strateginiai tikslai: I. Sąlygų ir strategijų, 

padedančių mokiniams sėkmingai mokytis, tobulinimas ir įgyvendinimas. II. Saugios, aktyvios, 

krikščioniškomis vertybėmis bei partneryste ir lyderyste grįstos progimnazijos bendruomenės 

formavimas. 

2020 metais pasirinkta prioritetinė kryptis – sudaryti galimybes kiekvienam 

progimnazijos mokiniui siekti asmeninės pažangos. Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į individualios 

mokinio pažangos matavimo sistemos tobulinimą, bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą, 

pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą, kūrimą. 

2020 metais pasiekti švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Įgyvendinant I tikslą Sąlygų ir strategijų, padedančių mokiniams sėkmingai mokytis, 

tobulinimas ir įgyvendinimas buvo siekiama užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, bendrųjų 

kompetencijų ugdymą, tenkinti mokinių pasiekimų lūkesčius, skatinti besimokančios organizacijos 

plėtrą ir lyderystę progimnazijoje, tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, kurti modernią aplinką. 

2020 metais pedagogai savo profesinę kvalifikaciją tobulino 755 dienas/vidutiniškai 19 

dienų vienam pedagoginiam darbuotojui (2019/8,52 dienos). 100 proc. pedagogų pagilino dalykines 

ir profesines kompetencijas ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokomės. Išbandome. 

Reflektuojame“ (I modulis „Palankaus mikroklimato kūrimas mokykloje“, II modulis „Vertinimas 

ugdymui: mokinių pažangos stebėjimas, pokyčių fiksavimas pamokoje ir mokykloje“, III modulis 

„Refleksijos ir įsivertinimo metodai asmens pasiekimų ir pažangos stebėsenai“) (40 val.), ilgalaikės 

programos „Nuotolinis mokymas(is): darbas Microsoft Teams aplinkoje“ modulyje „Nuotolinis 

mokymas(is): darbas Microsoft Teams aplinkoje“; 19 pedagogų - 60 val. kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“; 12 pedagoginių darbuotojų  (32 val.) 

dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokymuose ,,Darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“. Visi pedagogai pagal poreikį dalyvavo 

nuotoliniuose mokymuose, internetinėse paskaitose, pagilino žinias apie skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybes ir sėkmingai pritaikė ugdymo(si) procese. Kryptingai planuojamas 

kvalifikacijos tobulinimas prisidėjo prie progimnazijos veiklos efektyvumo didėjimo.  

Stiprinant profesinės tarpusavio paramos kultūrą bei įgyvendinant modelį „Kolega-

kolegai“ stebėtos 113 pamokų, aptartos metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje. Ryškiausi pokyčiai 

pamokoje: mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi 

džiaugsmas (3,1, 2019 m. - 2,9), mokymosi įprasminimas (3,0/2,8). Tobulintina: savivaldumas 

mokantis (2,9/2,91), mokinio pasiekimai ir pažanga (2,6/2,7), diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas (2,8/2,8). Sukurta Grįžtamojo ryšio po stebėtos pamokos forma, vyko kolegų pamokų 

stebėjimas pagal pasirinktą tobulinimo sritį, jų aptarimas (pateiktos 33 stebėtos pamokos formos). 

STEAM ugdymui, aktyviam IT panaudojimui pamokose 1–4 klasių, 5–8 klasių biologijos, chemijos 

ir fizikos mokytojai vedė „Kolega-kolegai“ pamokas naudodami gamtamokslines priemones. 

IQESonline apklausos duomenimis 83 proc. mokinių, 84 proc. mokytojų sutinka, jog virtualios 

aplinkos labai dažnai (dažnai) įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, 

komandomis.Kiekvieno dalyko pamokose naudota EDUKA klasė, EMA ir 2-4 (planuota bent 2) nauji 

skaitmeniniai mokymo(si) įrankiai. 

Parengti „voratinkliai“ mokėjimo mokytis, komunikavimo ir asmeninės kompetencijų 

ugdymui ir jų pažangos vertinimui dalykų pamokose. 73 proc. (planuota 70 proc.) mokinių teigė 

atpažįsta MMK, KK ir AK ir geba jas įsivertinti. 
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Kiekvienoje klasėje per mokslo metus vyko 16 ir daugiau pamokų netradicinėse 

erdvėse. IQESonline apklausos duomenimis 93 proc. (planuota 65 proc.) mokinių teigė, jog 

mokytojai organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už progimnazijos ribų esančiose 

aplinkose. Organizuoti 9 karjeros ugdymo renginiai, 14 profesinio veiklinimo išvykų (dalis planuotų 

veiklų neįvyko dėl karantino). Profesijos patarėjas pravedė 11 klasių valandėlių, parengė 4 vaizdinės 

medžiagos rinkinius klasių valandėlėms. 2020-01-14 8 klasių mokinių ir jų tėvams (globėjams) 

organizuotas susitikimas su miesto gimnazijų, profesinių mokyklų atstovais. IQESonline apklausos 

duomenimis 90 proc tėvų teigė, kad mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes (2019 m. – 91 proc.). 

Mokymosi pagalba teikta 27 konsultaciniuose centruose (panaudota 100 proc. BUP 

skirtų valandų). 100 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekė patenkinamą BU 

programų pasiekimų lygį; 10 proc. mokinių po pakartotinio PPT įvertinimo pakeisti  SUP lygiai: iš 

didelių į vidutinius (1), iš vidutinių – į nedidelius (1).  

Parengtas Gabių mokinių atpažinimo, jų ugdymo(-si) ir skatinimo tvarkos aprašas 

(2020-05-21, Nr. VĮ-111). Gabių mokinių poreikių tenkinimui organizuoti nuotoliniai Eruditų 

konkursai 5, 6, 7, 8 klasių mokiniams. Mokinių pasiekimai ir iniciatyvos paskatinti  tradicinėje 

„Progimnazijos garbė 2020“, „Metų mokinys 2020“ šventėje (10 mokinių). Tradicinė aktyvių 

mokinių skatinimo išvyka dėl karantino neįvyko. 

Progimnazija sėkmingai įgyvendino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir VšĮ 

,,Lietuvos Junior Achievement“  pilotinį projektą finansiniam mokinių raštingumui pradinėse klasėse 

stiprinti: 95 proc. (planuota 90 proc.) 1-4 klasių mokinių pagilino finansinio raštingumo ir verslumo 

kompetencijas. Gerąja patirtimi pasidalinta Vilniaus kolegijos  Edukologijos katedros ,,Tarptautinės 

mokymų savaitės“ tarptautinėje konferencijoje ,,International (Teaching) week“ (2) ir progimnazijos 

organizuotoje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Pinigai ant medžių neauga“ (5).  

Atnaujinta progimnazijos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema 

(2020-03-13, Nr. VĮ-81, 2020-12-31, Nr. VĮ-324). 100 proc. mokinių fiksavo ir analizavo  asmeninės 

pažangos pokyčius; 2 kartus per pusmetį išsamiai aptarė savo sėkmės plano įgyvendinimą trišaliuose 

(mokinys-tėvas-klasės vadovas) pokalbiuose. IQESonline apklausos duomenimis 92 proc. tėvų teigė, 

kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus, 86 proc. - mokykloje vaikas mokomas 

planuoti savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). 

Skatinant besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę vadovai, mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai dalijosi patirtimi: skaityti pranešimai mieste (11), respublikoje (8), tarptautiniu 

mastu (1); vedė autorinius seminarus mokytojams (5): mieste ir rajone (4), respublikoje (1). 18 

mokytojų (planuota 13-15) įsitraukė į miesto, šalies projektų rengimą; parengta ir pateikta 22 

paraiškos: 8 paraiškoms (planuota 2-3) skirtas finansavimas, papildomai pritraukta lėšų – 24 266,19 

Eur. (2019 / 3 369,61 Eur.); suburtos grupės, į projektų veiklų įgyvendinimą įsitraukė beveik visi 

mokiniai, mokytojai.  

Įgyvendinta 19 neformaliojo vaikų švietimo programų, kuriose dalyvavo 236 (66,6 

proc.) mokiniai (2019 m. – 70 proc.), 23 proc. mokinių lankė būrelius miesto NVŠ organizacijose Į 

NVŠ programų progimnazijoje veiklas įtraukta 73,77 proc. (planuota 25 proc.) specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių. IQESonline apklausos duomenimis 89 proc. mokinių tėvų teigė, jog juos 

visiškai tenkina, kaip progimnazijoje organizuojama jų vaikų lankomų būrelių veikla (iš dalies 

tenkina 11 proc.). 

Atnaujintos ir modernizuotos ugdymosi aplinkos: įrengtas gamtos mokslų kabinetas, 8 

mokomuosiuose kabinetuose, raštinėje atliktas dalinis patalpų atnaujinimas, 6 kabinetams nupirktos 

spintos. Darbams atlikti racionaliai ir taupiai panaudotos suplanuotos lėšos (savivaldybės biudžeto – 
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2 800 Eur., pajamų įmokų – 4 204,00 Eur., paramos – 302,43 Eur., 2 proc. GPM – 1 500 Eur.).  Įrengti 

5 kondicionieriai (7277,48 Eur.). 2020 m. iš Panevėžio m. savivaldybės gauti 48 planšetiniai 

kompiuteriai (8 073,12 Eur), 2 nešiojami kompiuteriai (NŠA); iš valstybės biudžeto, savivaldybės 

biudžeto ir skaitmeninėms mokymo priemonėms skirtų lėšų įsigyta 14 nešiojamų kompiuterių (6 

836,97 Eur), 3 projektoriai (1 149,00 Eur), 4 spausdintuvai (517,59 Eur), EDUKA klasė ir EMA 

licencijos (1 359,00 Eur.). Vidiniam komunikavimui ir dokumentų administravimui progimnazijoje  

įdiegta ,,Office 365“. 100 proc. (planuota 40 proc.)  mokytojų teigė, jog virtualioje mokymosi 

aplinkoje organizuojama veiksminga ir sparti informacijos sklaida ir bendradarbiavimas. 

Įgyvendinant II tikslą Saugios, aktyvios, krikščioniškomis vertybėmis bei partneryste 

ir lyderyste grįstos progimnazijos bendruomenės formavimas buvo siekiama integruoti 

progimnazijos vertybių raišką į ugdymo procesą ir progimnazijos gyvenimą, kurti palankų 

mikroklimatą, stiprinti progimnazijos savivaldą, įtraukti tėvus į progimnazijos veiklas, siekiant 

didesnės atsakomybės už vaikų mokymąsi ir elgesį, plėtoti partnerystės tinklus su socialiniais 

partneriais, ugdyti(s) sveikos gyvensenos ir gamtamokslinio raštingumo pagrindus. 

  Parengtas Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos Sielovadinės veiklos planas. 

Dėl karantino dalis krikščioniškųjų vertybių ugdymo programoje numatytų veiklų persikėlė į virtualią 

mokymosi aplinką, dalis neįgyvendinta.  

Gerinant mokinių emocinę savijautą ir siekiant integruoti progimnazijos vertybių raišką 

į kasdienį gyvenimą dėmesys buvo sutelktas į bendrų susitarimų laikymąsi (ypatingai nuotolinio 

mokymosi laikotarpiu) ir visų bendruomenės narių atsakingo elgesio skatinimą. Koreguota 

Kultūringo elgesio skatinimo programa (2020-09-04, Nr. VĮ-175). IQESonline apklausos 

duomenimis 94 proc. (2019/91,2 proc.) 5–8 klasių mokinių teigė, kad elgiasi drausmingai net ir tada, 

kai nemato mokytojas.  

VGK inicijavo savalaikės socialinės pedagoginės pagalbos teikimą: vyko 14 VGK 

posėdžių, parengti Pagalbos mokiniui teikimo planai (11 - 3-8 klasių mokiniams,  4 - iš užsienio 

atvykusiems gyventi ir mokytis mokiniams). Vykdant OLWEUS programą 2 kartus per mėnesį vyko 

OPKUS klasės valandėlės, 98 proc.darbuotojų dalyvavo 6 MSG susitikimuose. 2020-11-05 

progimnazijoje atliktas auditas: už nuoseklų Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimą 

progimnazijai suteiktas sertifikuotos Olweus mokyklos vardas (NŠA direktoriaus 2020-12-22 

įsakymas Nr. VK-672; SPPC 2020-12-23 pažymėjimas Nr. OM9.1-21). 92 proc. (nepakito) mokinių 

teigė, kad per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė. 

Grįžtamajam ryšiui apie mokytojų pasirengimą nuotoliniam darbui, mokinių ir mokytojų emocinę 

savijautą Microsoft Teams VMA vyko refleksijos, organizuotos apklausos per Google Forms. 

Mokinių taryba inicijavo ir pravedė 17 renginių (karantino metu organizuotos 

socialinės, emocinės, palaikymą skatinančios veiklos: šeimų protų kovos ,,Žaidžia visa šeima“, 

protmūšiai ,,Mūsų protai prieš virusą“, filmukas-padėka mokytojams, nuotraukų paroda ,,Nuotolinės 

pamokos“, kūrybinis projektas „Mano pieštas geros nuotaikos laiškas“, inicijuota 3-8 klasių mokinių 

apklausa apie būtinųjų sąlygų užtikrinimą progimnazijoje mokantis nuo 2020 m. rugsėjo ir kt.); 

Metodinė taryba inicijavo 4 veiklas (dėl karantino neįgyvendintos 2); Progimnazijos taryba - 4 veiklas 

(dėl karantino neįgyvendinta 1).  

Organizuotos 7 pilietiškumą, savanorystę skatinančios iniciatyvos (įsitraukė 90 proc. 

mokinių); nominacijos ,,Angelas 2020“ rinkimai (statulėlės įteiktos 4 bendruomenės nariams); 

bendruomenę telkiantis tradicinis Advento vakaras dėl karantino neįvyko. 

Siekiant įtraukti tėvus į vaikų mokymąsi 2020 m kovo-balandžio mėn. vyko 

administracijos nuotoliniai susitikimai su 1-8 klasių bendruomenėmis (95 proc. tėvų ir mokinių); 

2020-11-18 - nuotolinė 13 klasės pamoka 1-ųjų klasių mokinių tėvams ,,Mokau vaiką mokytis“ (78,4 
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proc. tėvų); 2020-11-25/26 - nuotolinė 5 klasių mokinių-tėvų-mokytojų konferencija ,,Pažink, 

suprask, padėk“ (82 proc. mokinių, 82 proc. tėvų); du trišaliai (mokinys-tėvai-mokytojas(-ai)) klasių 

bendruomenių susitikimai. Saviugdos klubas inicijavo 5 nuotolines specialistų paskaitas tėvams 

(dalyvavo 72 tėvai). 45 proc. (planuota 36 proc.) tėvų aktyviai dalyvavo vykdant klasės veiklas, 

stebint vaikų ugdymąsi.  

Pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys; organizuotos daugiau kaip 6 bendros veiklos 

su esamais socialiniais partneriais (dalis suplanuotų veiklų nevyko dėl karantino).  

Stiprinant sveikos gyvensenos ir gamtamokslinio raštingumo pagrindus organizuoti 38 

sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo renginiai, į kuriuos įsitraukė beveik visi 

mokiniai. Gamtosauginių mokyklų, Darnios mokyklos programų veiklose dalyvavo 75 proc. 

bendruomenės narių. Už gerai organizuotą aplinkosauginę veiklą progimnazija šešioliktą kartą 

apdovanota Žaliąja vėliava ir tarptautiniu sertifikatu.  

Puoselėjant bendruomenės krikščioniškąsias vertybes, etnokultūrines, pilietines 

tradicijas, sveikos gyvensenos įpročius birželio mėn. organizuotos dvi vaikų poilsio stovyklos (po dvi 

pamainas), veiklose dalyvavo 80 pradinių klasių mokinių (LKRŠ (889,71 Eur.) ir miesto savivaldybės 

(800,00 Eur.) finansuojami projektai).   

Įgyvendinant Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimą Nr. 1-13 nuo 

2020-09-01 progimnazijoje teiktos dalinai mokamas pailgintos darbo dienos grupės paslaugos: 

sukomplektuota 1 grupė (24 mok.), surinktos lėšos (1 396,31 Eur.) skirtos PDDG auklėtojos darbo 

užmokesčiui. Teikiant paraišką Laikinųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo programai pritraukta 

8 366,23 Eur., telkiant bendruomenę skirti 1,2 proc. GPM paramą - 2 710,50 Eur. Avarinės situacijos 

likvidavimo darbams atlikti iš Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo, priežiūros ir 

investicijų projektų programos lėšų gauta 7 790,00 Eur (stogo remontui – 2 356,00 Eur.; lietaus 

nuotakyno remontui – 1 451,00 Eur.; vamzdynų magistralių keitimo darbams – 3 983,00 Eur.). 

Svarbiausi rodikliai: 

 Stabiliai aukštas mokinių mokymosi pažangumas – 100 proc. 

 Nuo 56,41 proc. (2019 m.) iki 65,05 proc. (2020 m.) augo mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygius. 

 Augo 5-8 klasių mokinių pažymių vidurkis (2019 m. – 7,64, 2020 m. -7,81). 

 87,5 proc. penktokų rezultatai ne žemesni nei 4 klasėje; miesto gimnazijų pateiktais duomenimis 91 proc. 

buvusių aštuntokų I pusmečio rezultatai ne žemesni nei 8 klasėje (kai dalyko 1 balu žemesnis rezultatas 

prilyginamas nuliui). 

 Mažėjo nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (2019 m. - 0,28, 2020 m. - 0,13). 

 Mažėjo procentas mokinių, patiriančių patyčias (2019 m. - 5,1 proc., 2020 m. - 3,4 proc.). 

 61 proc. (numatyta bent 35 proc.) gabių mokinių atstovavo progimnaziją miesto, šalies, tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 21,4 proc. (2019/17,61 proc.) 1-8 klasių gabių  mokinių užėmė I-III 

vietas. 

 94,1 proc. (planuota 45 proc.) mokytojų teigė, jog teikta kolegiali pagalba ir grįžtamasis ryšys efektyvūs, 

veiksmingi. 

 Atnaujinta ir pritaikyta virtualiam mokymui(si) materialinė bazė. 

 Vidiniam komunikavimui ir dokumentų administravimui progimnazijoje  įdiegta ,,Office 365“. 100 proc. 

(planuota 40 proc.)  mokytojų teigia, jog virtualioje mokymosi aplinkoje organizuojama veiksminga ir 

sparti informacijos sklaida ir bendradarbiavimas. 

 Mokymui(si) pasirinkta vieninga Microsoft Teams virtuali mokymo(si) aplinka, operatyviai 

organizuoti mokymai mokytojams, pagalba mokiniams ir tėvams, aprūpinimas reikalinga 
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mokymuisi ir darbui įranga, priemonėmis užtikrino sklandų mokymo(si) proceso tęstinumą, 

mokinių, mokytojų, darbuotojų saugumą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu.  

Vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: nepakankama mokinių mokymosi motyvacija ir dalies  

tėvų (globėjų, rūpintojų) įtaka vaikų auklėjimui, pasyvus įsitraukimas į vaikų ugdymą; augant SUP 

vaikų skaičiui mokykloje ir esant ribotam mokytojo padėjėjo ir specialiojo pedagogo ištekliui, kyla 

grėsmė tinkamai užtikrinti SUP vaikų mokymo(si) poreikius; specialistų trūkumas – 2020 metais 

psichologo pareigybei užimti konkursas skelbtas 3 kartus; nerenovuotas pastatas, būtina inžinerinių 

tinklų renovacija. 

Progimnazijos bendruomenė susitarė dėl tęstinio veiklos prioriteto 2021 metais – 

sudaryti sąlygas kiekvienam progimnazijos mokiniui siekti asmeninės pažangos.  

 

Direktorė Vilma Petrulevičienė 

 

 


