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Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2020 m.  vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-21

PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

(2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 1 d.)

1. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1.1. Mokyklos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir internetinės svetainės adresai
Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazija,  Panevėžio  g.  53,  Pumpėnai,  Pasvalio  rajono  savivaldybė,  
tel.  (8  451)  43  648,  el.  paštas  pumpenum@pasvalys.lt,  interneto  svetainės  adresas
www.pumpenu.pasvalys.lm.lt

1.1.1. Mokyklos struktūra (nurodyti skyrius, daugiafunkcius centrus)
      Pumpėnų gimnazija. 
      Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius.
      Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyrius.

1.2. Mokyklos vadovai – (pareigos, vardas, pavardė; šias pareigas eina nuo...)
Gimnazijos direktorius Alvydas Matuzevičius, dirba nuo 2002 metų.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Kvedarienė, dirba nuo 2002 metų.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vladas Cucėnas, dirba nuo 2014 m.

1.3. Mokinių ir klasių komplektų skaičius (bazinei mokyklai ir skyriams pildyti atskirai)
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2017-09-
01

32 2 19 1 53 4 67 4 29 2 31 2 230 15

2018-09-
01

34 2 10 1 81 4 67 4 34 2 29 2 255 15

2019-09-
01

35 2 17 1 81 5 79 4 30 2 27 2 269 16

Pokytis +1 0 +7 0 0 +1 +12 0 -4 0 -2 0 +14 +1

Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius Ikimokyklinio ir
priešmokykl. ugd. gr.

Iš viso

Vaikų sk.
Komplektų
sk.

Mokinių
sk.

Komplektų
sk.

2017-09-01 14 1 14 1
2018-09-01 14 1 14 1
2019-09-01 11 1 11 1
Pokytis -3 0 -3 0

Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyrius Ikimokyklinio ir
priešmokykl. ugd. gr.

Iš viso

Vaikų sk.
Komplektų
sk.

Mokinių
sk.

Komplektų
sk.

2017-09-01 - - - -
2018-09-01 31 2 31 2

http://www.pumpenugimnazija.lt/
mailto:pumpenum@pasvalys.lt


2019-09-01 35 2 35 2
Pokytis +4 0 +4 0
1.4. Mokinių vežiojimas (pavežamų mokinių skaičius ir dalis proc.)

Maršrutiniais
autobusais

Privačiu
transportu

Geltonaisiais
autobusais

Iš viso Procentai  nuo
viso  mokinių
skaičiaus

2017-09-01 32 8 87 127 71
2018-09-01 44 0 115 159 62
2019-09-01 44 8 136 188 60
Pokytis 0 +8 +21 +29 -2 

1.5. Nemokamas mokinių maitinimas (mokinių skaičius ir dalis proc.) 
2017 m. – 61 (34 proc.); 2018 m – 63 (29 proc.); 2019 m. – 75 (24 proc.).

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius kasmet didėja. Bet, kadangi bendras mokinių
skaičius mokykloje kasmet didėja, skaičiuojant dalį procentais, ji mažėja. Per 3 metus sumažėjo 10
procentų.

1.6. Mokytojai
Mokytojų
skaičius 
iš viso

Iš jų atestuota kvalifikacinėms kategorijoms:
Neatestuota
(sk./proc.)Mokytojo

(sk./proc.)
Vyr. mokytojo

(sk./proc.)
Metodininko

(sk./proc.)
Eksperto

(sk./proc.)
2017-12-31 33 14/43 10/30 9/27 0 0
2018-12-31 39 14/36 11/28 13/33 0 1/3
2019-09-01 41 14/34 13/32 12/29 0 2/5
Pokytis +5 0/-2 +2/+4 -1/-4 0 +1/+2

1.7. Darbuotojų etatų sąrašas (Finansuojami iš Mokymo lėšų)
Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01

1. Direktorius 1 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 1
3. Mokytojas - - 20,28
3. Bibliotekininkas 1 1 1
4. Socialinis pedagogas 1 1 1
5. Specialusis pedagogas 1 1 1
6. Logopedas 1 1 1,25
7. Mokytojo padėjėjas 0,5 0,75 0,75
8. Kompiuterinių sistemų specialistas 1 1 1
9. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3 4,5 7,5
10. Ikimokyklinio  meninio ugdymo mokytojas - 0,25 0,5
Pokytis +2 +23,78

Finansuojami iš Savivaldybės biudžeto
Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1
2. Vyriausiasis buhalteris 1 1 1
3. Raštinės vedėjas 1 1 1
4. Vairuotojas 1 2 3
5. Valytojas 5 5 5
6. Kūrikas 2,5 2,5 2,5
7. Kiemsargis 1 1 1
8. Pastatų priežiūros darbininkas 2 2 2
9. Ikimokyklinio mokytojo padėjėjas 2 3 4,75



10. Virėjas 0 0 0,75
Pokytis +2 +3,5
2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI

2.1. Ataskaitinių metų Mokyklos veiklos plano tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Ryškiausi
pasiekimai, tradicijos.
 
2019 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė.

1.1. Tikslas. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių, tikslus, 
pažangą ir pasiekimus.

Įgyvendinant šį uždavinį buvo numatytos ir įgyvendinamos trys priemonės.
Siekiant gimnazijoje pagerinti individualius mokinių pasiekimus, buvo stebima kiekvieno mokinio 
individuali pažanga pildant ir su klasių vadovais aptariant  Individualios pažangos pokyčių lapus. 
2019 m. 27 %  5–8, 1G–4G klasių mokinių pagerino savo individualius pasiekimus. 2019 m. 
daugiau dėmesio buvo skirta mokinių pasiekimų ir pažangos pastovumui, pagalbos modelio 
„Mokinys – mokiniui“ naudojimui.

Mokinių pažangumas padidėjo nuo 99,11 % (2017 m.) iki 99,27 % (2019 m.).  2019
m. pagrindinio ugdymo programą baigė  ir išsilavinimo pažymėjimus gavo 91 %  dešimtokų (1
mokinys nebaigė programos), kurie toliau mokosi gimnazijoje, profesinėse mokyklose arba dirba.

Gimnazijoje buvo parengti  ir įgyvendinti  projektai,  organizuoti  renginiai,  dalyvauta
projektuose:  „Sveikatą  stiprinanti  mokykla“,  „Judėkime  lt.“,  „Jaunimas  gali“,  „Atrask  save“,
„Žalingiems  įpročiams  NE.  Sportui  –  TAIP“,   ir  kiti.  Juos  rengiant   ir  pristatant  mokyklos
bendruomenei dalyvavo  beveik visos klasės.  Edukacinius užsiėmimus mokytojai vedė Pasvalio
krašto muziejuje, Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre, Sporto mokyklos baseine, Šiaulių,
Kauno, Vilniaus, Panevėžio muziejuose ir kt. Iš viso įvyko 60 ugdomųjų veiklų ne mokykloje. Jose
dalyvavo visų klasių mokiniai. Ugdymas netradicinėse erdvėse ir dalyvavimas projektuose gerino
mokinių motyvaciją, skatino bendradarbiavimą.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.
Įgyvendinant šį uždavinį ir atsižvelgiant į NMPP, PUPP, BE rezultatus buvo parengti 

ir mokiniams pasiūlyti įvairių dalykų moduliai. 5–8 klasių mokiniai pasirinko lietuvių kalbos, 
matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų), istorijos, geografijos, chemijos, fizikos, biologijos 
modulius. 1G–2G klasių mokiniai pasirinko lietuvių kalbos ir matematikos bei užsienio kalbų 
modulius. 3G–4G klasių mokiniams buvo siūlomi 7 dalykų moduliai ir keli pasirenkamieji dalykai. 
Mokiniai pasirinko 2 lietuvių kalbos, užsienio (anglų) kalbos, matematikos, biologijos modulius, 
informatikos pasirenkamąjį dalyką.

 Metams  baigiantis  už  mokyklos  pridėtinės  vertės  kūrimą,  vardo garsinimą,  gerus
mokinių  pasiekimus  olimpiadose,  konkursuose,  už  projektinę  veiklą  mokytojams  ir  pagalbos
mokiniui specialistams paskirtos premijos. Informacinių technologijų,  pradinių klasių kabinetuose
pagerintos mokytojų darbo sąlygos, Kalno ir Mikoliškio skyriuose iš dalies suremontuotos patalpos,
atnaujinti baldai, nupirkta ugdymo priemonių.  

Įgyvendinant  2019  metų  mokytojų  kvalifikacijos  tobulinimo  prioritetus  kiekvienas
mokytojas per metus vidutiniškai dalyvavo po 5 dienas (2017 m., 2018 m.  po 5 d.)  kvalifikacijos
kėlimo  renginiuose  (seminaruose).  Kvalifikaciją  kėlė  99  % mokytojų.  15  % mokytojų  dalijosi
gerąją  patirtimi  rajone  ir  respublikoje.  23  pedagogai  ir  2  vadovai  tobulino  ugdymo(si)  turinio
įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją įgyvendindami pirmąjį  (šiuolaikinė pamoka) prioritetą.
Pedagogai  tobulino  gebėjimą  kryptingai  organizuoti,  kontroliuoti  ugdymo  procesą,  pasirinkti
ugdymo  metodus,  mokymo  priemones,  individualizuoti  ugdymo  turinį,  veiksmingai  vadovauti
klasei,  mokinių grupei Įgyvendindami  antrąjį  ir  trečiąjį  (vaikų ir  mokinių mokymosi,  ugdymosi
motyvacijos  skatinimas,  IT  pamokoje)   prioritetus  20  pedagogų  kvalifikacijos  tobulinimo
renginiuose  tobulino  mokinių  skirtybių  ir  galimybių  pažinimo,  pagalbos  teikimo  mokantis  ir
mokinių  /  ugdytinių  motyvavimo  kompetenciją.  Pedagogai  geba  geriau  pažinti  ugdytinių
individualius  poreikius,  polinkius  ir  gebėjimus,  mokymosi  stilių  ir  atsižvelgti  į  tai  ugdymo(si)



procese, paskiriant klasės ir užklasines užduotis. Šios didaktinės kompetencijos tobulinimas padėjo
pritaikyti ugdymo praktikoje žinias ir gebėjimus motyvuojant mokinius, taikant įvairias aktyvaus
mokymo  strategijas,  metodus  ir  technologijas,  kurios  padeda  veiksmingiau  mokytis  grupėje  ir
individualiai. 

1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius.
Mokiniai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, varžybose, pasilygina savo žinias su 

kitų mokyklų mokiniais. Stiprinamas mokymasis be sienų, mokykla ugdomąją veiklą organizuoja 
ne tik mokyklos teritorijoje bet ir kitose erdvėse, edukacinė veikla vyksta muziejuose, įstaigose, 
verslo įmonėse, mokinių tėvų darbo vietose ir kitur. Mokiniai pasinaudojo Kultūros paso 
galimybėmis. 

Klasių vadovai kartą per 2 savaites tikrina, kaip dažnai tėvai jungiasi prie e. dienyno.
Neturintiems galimybių prisijungti teikia informaciją apie mokinio pasiekimus raštu ne rečiau kaip
du kartus  per  pusmetį.  Buvo taikoma individualių  pokalbių su problemų turinčiu  mokiniu  ir  jo
tėvais sistema. Pokalbyje dalyvaudavo mokinys, jo tėvai, klasės vadovas, socialinis pedagogas ir
mokyklos administracijos atstovas. Pokalbio rezultatas – trišalis susitarimas kaip spręsti problemą.
Praėjus 3 mėnesiams vėl susitinkama ir aptariamos sėkmės ir nesėkmės.

Per Mokyklos dieną geriausi  mokyklos mokiniai  buvo apdovanoti  Padėkos raštais.
Pirmadieniais,  bendrų  mokinių  susirinkimų  metu,  įteikiami  diplomai,  padėkos  raštai  ir  kiti
apdovanojimai  konkursų,  olimpiadų,  varžybų  laimėtojams  ir  dalyviams.  Šį  uždavinį  reikėtų
įgyvendinti ir kitais metais, nes tai didina mokinių motyvaciją.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo anketose 77 % tėvų ir 78% mokinių nurodo
kad iš jų per paskutinius 2 mėnesius niekas nesijuokė ir nesišaipė, NMPP anketoje 100% mokinių
nurodė,  kad mokykloje  jaučiasi  saugūs. 90%  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių sėkmingai
mokosi toliau (1 mokinys nebaigė pagrindinio ugdymo programos). Palyginus 3 metų apklausos
rezultatus  matosi  patyčių  mažėjimo tendencija,  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turintys  mokiniai
sėkmingai integruojami ir ugdomi patiria sėkmę.

Socialinė  pedagogė  kartu  su  2G–4G klasių  mokiniais  parengė  jų  karjeros  planus.
Organizuotos  išvykos  į  Studijų  mugę,  Kauno  kolegiją,  Panevėžio  kolegiją,  Panevėžio  M.
Rimkevičaitės  paslaugų ir  verslo mokyklą.  Gimnazijoje  surengti  susitikimai  su mokymo įstaigų
(KTU, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Vabalninko žemės ūkio mokyklos)
atstovais.  Organizuotos  6 profesinio  veiklinimo išvykos  1G klasės  mokiniams  per  technologijų
pamokas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo anketoje 85 % 5–8, 1G–4G klasių mokinių ir 92
%  tėvų  nurodo,  kad  žino  apie  tolesnio  mokymosi  ir  karjeros  galimybes.  Beveik  visi  (96  %)
apklaustų 1G–4G klasių mokinių nurodo, kad žino kur jie gali mokytis.

Gimnazijos 5 klasės mokiniai dalyvauja Integralaus gamtos mokslų kurso programos
5–8 klasėms išbandyme. Integruota programa turėtų sumažinti mokinių krūvį ir sustiprinti dalykų
integracinius ryšius.

Gimnazijoje nuolat ieškoma formų, kaip mokinius sudominti įvairiais mokomaisiais 
dalykais. Viena jų – mokymasis netradicinėse erdvėse. Balandžio–birželio mėnesiais 7, 8, 1G  
klasės mokiniai turėjo galimybę įsitraukti į gamtotyros projektą „Medžių asmens sargybiniai“. Per 
projektą naudojomės Prancūzijos mokslininkų parengta metodika „Plėšrumo vertinimas, naudojant 
dirbtinius vikšrus ir lapų mėginius“. Šiame tarptautiniame projekte iki šių metų dalyvavo 12 
Europos šalių ir 35 mokyklos partnerės. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti mokinių ekologinį 
sąmoningumą ir supažindinti su biologine įvairove. 

Vykdydami projektą, mokiniai išmoko pasigaminti dirbtinius vikšrus, juos kabino ant
paprastojo ąžuolo (Quercus robur)  ir stebėjo gyvūnų maitinimosi žymes. Nuėmę kiekvieną seriją
vikšrų juos vertino, ieškojo plėšrūnų paliktų žymių. Nuskynė 120 ąžuolo lapų (iš jų vėl atsitiktinai
buvo  atrinkta  60  lapų).  Atrinktieji  lapai  ir  netikrieji  vikšrai  išsiųsti  projekto  koordinatoriui  į
Prancūziją. Laukiame projekto rezultatų.

 Gimnazijoje  vykdomas  projektas  „Atrask  save“,  skirtas  psichinės  sveikatos
stiprinimui:  patyčių  ir  priklausomybių  prevencijai.  Kovo  mėnesį  dienomis  gimnazijoje  vyko
renginiai,  užsiėmimai,  akcijos,  išvykos  skirti  tradicinei  savaitei  ,,Būkim  draugiški  2019"
Projekte ,,Atrask save“ dalyvaujančios ,,Sveikuolių“ būrelio narės visą gimnazijos bendruomenę



pakvietė  sveikai  papusryčiauti.  Pumpėnų  gimnazija  šiemet  taip  pat  prisijungė prie  Tolerancijos
dienos akcijos. 1G bei 8 klasių mokiniai per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas dalyvavo
diskusijoje. Kalbėjome tolerancijos ir netolerancijos temomis. 
  Rugsėjo  mėnesį  gimnazijoje  lankėsi  Pasvalio  policijos  komisariato  bendruomenės
pareigūnas, kuris pirmokams pravedė saugaus eismo pamokėlę. Vaikai  sužinojo kaip saugiai elgtis
gatvėje, gimnazijoje, mokykliniame autobuse. 
 Nuolat  (visus  metus)  bendradarbiaujama  su  Pasvalio  rajono  savivaldybės  švietimo
pagalbos tarnyba ir iškilus problemoms kreipiamės  psichologo pagalbos. 

Visi  gimnazijos  mokiniai  dalyvauja  socialinio  emocinio  ugdymo  programoje.
Programos veiklos padeda sumažinti žalingų įpročių, patyčių skaičių ir paversti mokyklą vaikams
palankia aplinka. 
  Gimnazija  trečius  metus  dalyvauja  Sveikatą  stiprinančių  mokyklų  programoje
„Sveikata ir sportas“.

Vyko Netradicinio ugdymo diena „Sportas ir sveikata“. Jos metu mokiniai pagilino
žinias apie sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą, praktiškai pademonstravo pirmosios pagalbos
teikimo įgūdžius, išbandė jėgas sportinėse varžybose.

Birželio mėnesį Pumpėnų gimnazijoje veikė stovykla „Aš ir tu, mes – kartu“, kurioje
smagiai ir turiningai laisvalaikį leido pradinių klasių mokiniai.
 Bendradarbiaujant Pumpėnų bei Vaškų gimnazijoms vyko vasaros dieninė stovykla
„Atostogos  kitaip“,  kurią  organizavo  asociacija  TRINUS.  Dalyvavo  jaunuoliai,  kuriems  reikia
išskirtinio  dėmesio  bei  supratimo. Stovyklos  metu  darbo  su  jaunimu  ekspertai:  socialinis
darbuotojas Edvinas ir psichologas Andrius. 

2.1. Tikslas. Skatinti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus bei pilietiškumą.
Prieš  Kalėdas  tikybos  mokytoja  su  7-os  klasės  mokiniais  kepė  kūčiukus,

bibliotekininkė  padėjo  pagaminti  šventinius  atvirukus,  kuriuos  kartu  su  socialine  pedagoge
išvežiojo Pumpėnų seniūnijos gyventojams. Vaikai pasveikino  tuos gyventojus, pas kuriuos rečiau
užsuka giminaičiai.

Kasmet  minime  Laisvės  gynėjų  dieną.   Paminėdami  28-ąsias  Sovietų  Sąjungos
agresijos  metines  uždegėme  atminties  žvakutes  1991  m.  sausio  13-ąją  žuvusiems  už  Lietuvos
Laisvę, taip prisijungdami prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Tradicinę Mokyklos dieną, skirtą Motinos dienai organizuojame ne vieną dešimtmetį.
Renginys skirtas pagerbti daugiausiai pasiekusius per metus mokinius, padėkoti tėvams, rėmėjams,
mokytojams. Renginys vyksta Pumpėnų kultūros namų salėje ir sulaukia daug žiūrovų.

Pumpėnų gimnazijos  5–8 ir  IG–IVG klasių mokiniai  minėjo  Europos kalbų dieną:
parengė informacinį stendą apie kalbų mokėjimo naudą, vertė eilėraščius ir prozos kūrinių ištraukas
į anglų, rusų kalbas, kartu su užsienio kalbų bei lietuvių kalbos mokytojomis atliko kitas smagias
kūrybines užduotis.

Gimnazijos  bibliotekoje  vyko  naktiniai  skaitymai.  Skaitymuose  dalyvavę  mokiniai
susipažino su naujausiomis  knygomis vaikams,  aplankė gimnazijos  muziejų,  peržiūrėjo  skaidres
apie mokyklos istoriją.

3.1. Tikslas. Plėtoti saugias ir estetiškas edukacines erdves.
2019  m.  gimnazija  stengėsi  sukurti  mokiniams  saugesnę  aplinką.  Vasarą  buvo

suremontuoti lietuvių kalbos, pradinio ugdymo ir geografijos kabinetai. Buvo parengtas projektas,
kad  gauti  finansavimą  krepšinio  aikštelės  įrangai  atnaujinti,  bet  projektui  finansavimas  nebuvo
paskirtas.
          Informacinių  technologijų  ir  lietuvių  kalbos  kabinetams  nupirkti  kompiuteriai,  9
kabinetams  nupirktos  baltos  arba  kamštinės  lentos,  matematikos  kabinetui  nupirktas
videoprojektorius. Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo grupėms nupirktos 35 lovos, Kalno skyriui
nupirktos  spintos  ugdymo  priemonėms  ir  spintelės  vaikų  drabužiams  pakabinti.  Visos
ikimokyklinio ugdymo grupės aprūpintos ugdymo priemonėmis.
          Sutvarkyti  (nutinkuoti,  nuglaistyti  ir  nudažyti)  laiptai  prie  pagrindinio  įėjimo.
Nulakuotos sporto salės grindys.



          Katilinės  remontas  nukeltas  į  kitus  metus,  kadangi  buvo  nuspręsta  palaukti,  kol
Pumpėnų miestelyje bus nutiestas dujotiekis.

            Ryškiausi pasiekimai. Gimnazijoje ryškūs sportiniai pasiekimai, ypač dziudo. Iš daugelio
varžybų,  turnyrų  mokiniai  grįžta   prizininkais.  Mokiniai  dažnai  gauna  apdovanojimus  už
dalyvavimą įvairiose  piešinių  ar  dailės  darbų parodose,  technologijų,  matematikos  olimpiadose.
Geri pasiekimai meninio skaitymo konkursuose.

Mokyklos  tradicijos.  Kiekvienais  mokslo  metais  lapkričio  arba  gruodžio  mėnesį
gimnazijoje  rengiama  Tėvų  diena,  kurios  metu  tėvai  supažindinami  su  aktualiais  mokyklos
gyvenimo klausimais, kartu sprendžiamos iškilusios problemos, išklausomi tėvų pasiūlymai, kaip
tobulinti  mokyklos  veiklą,  tėvai  supažindinami  su  mokinių  ugdymosi  rezultatais.  Kiekvienais
metais kovo mėnesį rengiama Kaziuko mugė, kurioje dalyvauja ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir
kaimo  bendruomenės  nariai.  Baigiantis  mokslo  metams  gimnazijoje  organizuojama  Mokyklos
diena.  Jos  metu  neformaliojo  ugdymo programų vadovai  atsiskaito  už  savo  veiklą  surengdami
parodas,  koncertus,  atsiskaito  už   kitokią  veiklą,  apdovanojami  mokytojai  ir  mokiniai.  Kasmet
rengiamos Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventės. Gimnazijos mokytojai organizuoja rajoninį
Meninio skaitymo rusų kalba konkursą.

2.2. Ugdymo rezultatai  
2.2.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mokinių
skaičius

Lietuvių
kalba

2017 m. 0 1 0 1 3 5 2 4 4 0 20 
2018 m. 1 0 1 3 1 1 2 3 0 0 12
2019 m. 0 0 1 6 2 2 5 1 0 0 17

Pokytis proc. -1 0 0 +3 +1 +1 +3 -2 0 0

Matematika
2017 m. 1 1 2 7 5 4 0 0 0 0 20
2018 m. 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 11
2019 m. 0 0 0 6 6 2 2 0 0 0 16

Pokytis proc. -1 -3 -4 +3 +6 +2 +2 0 0 0

2.2.2. Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 10-okų veikla

2.2.3.  Valstybinių  brandos
egzaminų rezultatai
2017-2019 m. m. VBE 
rezultatai:

2017-2019 m. m. VBE 
pasirinkimas ir išlaikymas

2017 m. 2018 m. 2019 m.
Iš viso baigė 10 klasę 20 12 17
Mokosi  IIIG  klasėje  Pumpėnų
gimnazijoje

18 10 15

Mokosi profesinėje mokykloje 2 2 1
Nesimoko, nedirba 0 0 0
Kartoja kursą 10 klasėje 0 0 0
Dirba 0 0 1



2.2.4. Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 12-okų veikla 
2017 m. 2018 m. 2019 m.

Iš viso baigė IVG klasę 16 11 18
Mokosi aukštojoje mokykloje 8 3 4
Mokosi profesinėje mokykloje 4 6 8
Nesimoko, nedirba 0 0 0
Dirba 4 2 6

2.2.5. Kurso kartojimas (kartojančių kursą mokinių skaičius ir dalis proc.)
1–4 klasėse 5–8 klasėse IG–IIG 

klasėse
IIIG–IVG 
klasėse

Iš viso

2017 m. 0 0 0 0 0
2018 m. 1 0 0 0 1,0 proc.
2019 m. 0 0 0 1 0,5 proc.
Pokytis  -1  0  0  +1 -0,5 proc.

2.2.6. Mokinių dalyvavimas olimpiadų ir konkursų rajoniniuose, regioniniuose bei šalies etapuose

Metai
Rajono (miesto)

renginiuose
Šalies

renginiuose
Tarptautiniuose

renginiuose
Dalyvavusių
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų 
skaičius

Dalyvavusių
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų 
skaičius

Dalyvavusių 
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų 
skaičius

2017  145 92 106 59 10 10
2018 203 155 223 105 42 19
2019 204 39 452 121 30 25

2.3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (mokinių skaičius ir dalis proc.; pagalbos teikimas ir
pan.) 
Mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi 

2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m.

IUG Mokiniai IUG Mokiniai



poreikių, skaičius 
(iš viso)

2 15 2 19

17 21

Specialiųjų  ugdymosi
poreikių lygis

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių

Nedidelių
poreikių

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių

Nedidelių
poreikių

2 11 4 3 13 5

Mokinių, 
turinčių 
specialiųjų
ugdymosi 
poreikių, 
skaičius ir 
lygis
(iš viso)

2019 m. gruodžio 31 d.

Ikimokyklinio
ugdymo grupė

Priešmoky
klinio 
ugdymo 
grupė

1–IVG klasių mokiniai

Pumpėnų 
gimnazija   

Kalno 
ikimoky
klinio 
ugdymo 
skyrius

Mikoliškio 
ikimokykli
nio 
ugdymo 
skyrius

1–4 kl. 5–IVG kl.

5 - 3 5 11 16
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4 1 - 2 1 - 2 3 - 3 7 1 1 10 5

Iš viso 40

Pastaba:  Pumpėnų  gimnazijoje  2019  m.  gruodžio  31  d.  yra  40  mokinių,  turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) (nuo rugsėjo 1 d. atvyko 2 mokiniai, išvyko - 3,  dvidešimčiai
mokinių po pirminio įvertinimo Pasvalio ŠPT nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai). 

Mokiniai,
kuriems  skirta
logopedo
pagalba 

2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m.

IUG, PUG Mokiniai IUG, PUG Mokiniai

21 36 30 45

Iš viso 57 75

Specialiųjų
ugdymosi
poreikių lygis

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių

Nedidelių
poreikių

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių

Nedidelių
poreikių

1 17 39 2 18 55

Mokiniai,
kuriems
skirta
logopedo
pagalba

2019 m. gruodžio 31 d.

Pumpėnų gimnazija Kalno ikimokyklinio
ugdymo skyrius

Mikoliškio
ikimokyklinio ugdymo

skyrius

IUG PUG Klasės IUG PUG IUG PUG
1– 5– I–



4 8 IVG
7 8 31 13 5 – 2 3 7

Suma 
64 2 10

Iš viso
76

Specialių
jų
ugdymosi
poreikių
lygis

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių

Nedidelių
poreikių

Didelių
poreikių

Vidutin
ių

poreiki
ų

Nedideli
ų

poreikių

Didelių
poreiki

ų

Vidutini
ų

poreikių

Nedideli
ų

poreikių

10 21 33 – – 2 2 1 7

2019–2020  m.  m.  gimnazijos  VGK  atlieka  pirminį  vertinimą  16  vaikų,  iš  jų  11
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų yra numatytas pirminis vertinimas Pasvalio
rajono Švietimo pagalbos tarnybos pedagoginiame psichologiniame skyriuje.

Pagalbos  mokiniui  specialistų  pratybos  vyksta  logopedo  ir  specialiojo  pedagogo
kabinetuose, mokytojų vedamose pamokose. 

SUP mokiniams mokytojai pusmečiui rengia pritaikytas, individualizuotas programas.
Mokytojai bendradarbiauja vieni su kitais, su specialiąja pedagoge, socialine pedagoge, mokytojo
padėjėja,  logopede,  klasių  vadovais,  tėvais,  dalijasi  atsakomybe  ir  konkrečiomis  pareigomis,
spręsdami  specialiųjų  poreikių  turinčių  mokinių  ugdymosi  problemas.  Mokytojai  atsižvelgia  į
Pasvalio rajono  Švietimo  pagalbos tarnybos  rekomendacijas,  pamokose  specialiųjų  ugdymosi
poreikių mokiniams skiria šiek tiek lengvesnes užduotis, stengiasi papildomai paaiškinti. 

SUP mokiniai  dalyvauja  neformaliojo  ugdymo veikloje,  socializacijos  projektuose.
2019  m.  SUP  mokiniai  dalyvavo  gimnazijoje,  rajone,  šalyje  organizuojamuose  konkursuose  ir
gerosios patirties renginiuose:

 vasario–kovo  mėnesį  Pasvalio  rajono  Švietimo  pagalbos  tarnybos  Pedagoginio
psichologinio  skyriaus  organizuojamoje  kūrybinių  darbų  parodoje  „Su  gimtadieniu,
Lietuva!“; 

 balandžio mėnesį rajoninėje  matematikos olimpiadoje “Du plius du kart  du”.(dalyvavo 4
SUP mokiniai); 

 gruodžio  mėnesį  respublikinėje  virtualioje  darbų  fotografijų  parodoje  „Pirštukais  kurtas
Kalėdų noras“ (dalyvavo 1 SUP mokinys);

 gruodžio  mėnesį  dalyvavo  kūrybinių  darbų parodoje  ”Kalėdų besmegeniai“  (dalyvavo  3
SUP mokiniai). 

Ugdymo  ir  specialiosios  pagalbos  sėkmę  ir  problemas  rodo  pakartotinas  mokinių
vertinimas Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnyboje. 2019 m. Švietimo pagalbos tarnyboje buvo
vertinami 7 mokiniai. Iš jų SUP lygis sumažėjo 1 mokiniui (14%), 5 mokiniams (72%) – nepakito,
1 mokiniui (14%) pablogėjo.

2.4. Neformalusis ugdymas 
Ugdymo plano valandų panaudojimas neformaliajam švietimui.

Metai
Ugdymo plano valandų panaudojimas Neformaliojo švietimo

užsiėmimų (būrelių)
skaičius

Priklauso valandų 
pagal ugdymo planą

Skirta valandų pagal 
ugdymo planą

2017 27 23 16
2018 27 22 15
2019 29 20,5 13

2019 metais sumažėjo būrelių skaičius, o esamiems būreliams skirta po daugiau valandų.  

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus, skaičius
Metai Mokykloje lankantys NŠ užsiėmimus Ne mokykloje  lankantys NŠ



mokiniai užsiėmimus mokiniai
skaičius procentai skaičius procentai

2017 120 70 70 39
2018 147 70 91 43
2019 151 70 74 35

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus, skaičius per 3 metus beveik
nesikeičia. Užsiėmimus lanko 72 proc. 1–4 klasių mokinių, 88 proc. – 5–8 klasių, tik 28 proc. 1G–
4G klasių mokinių.  Mažesnį vyresnių mokinių neformaliojo užsiėmimų pasirinkimą lemia laiko
stoka, mokiniams sunku suderinti pamokų, užsiėmimų ir autobusų tvarkaraščius.  21 mokinys lankė
po du ir daugiau neformaliojo švietimo užsiėmimų.  Daugiausiai mokiniai lanko  sporto (38 proc.
visų  lankančių  užsiėmimus  mokinių),  muzikos (19  proc.)  ir  technologinės  krypties  (19  proc.)
užsiėmimus. Sporto veiklų dominavimas yra teigiamas dalykas, ugdantis vaiko judrumo ir sveikos
gyvensenos  savybes.  Siekiant  užtikrinti  didesnį  neformaliojo  švietimo  užsiėmimų  pasirinkimą
mokykloje  reikėtų  gerinti  materialinę  bazę  t.  y.  atnaujinti   edukacines  erdves  ir  aprūpinti
šiuolaikinėmis priemonėmis ir įranga, pasiūlyti naujų, kitokių užsiėmimų.

 Neformalaus  švietimo  užsiėmimai  ne  mokykloje  leidžia  mokiniams  panaudoti
kitokią  mokymosi  erdvę,  teikia  prasmingo  laisvalaikio  galimybes  ir  turi  pozityvios  įtakos
sprendžiant  popamokinio  užimtumo  problemas.  Mokinių,  lankančių  šiuos  užsiėmimus,  skaičius
sumažėjo, nes neliko pučiamųjų orkestro. Padidėjo pradinių klasių mokinių, lankančių neformaliojo
švietimo  užsiėmimus,  skaičius,  nes  mokykloje  vyksta  Robotikos,  sporto  būrelių  užsiėmimai.
Nenoras  lankyti  veiklų,  kuriose vaikas  nieko nepažįsta,  dominančios  veiklos  neprieinamumas  –
gyvenamojoje vietovėje nėra organizuojamas toks užsiėmimas – tai priežastys, kodėl tik nedidelė
dalis mokinių lanko NŠ užsiėmimus ne mokykloje.

Mokiniai, lankantys užsiėmimus, savo veiklos rezultatus parodo mokyklos švenčių 
metu (ansambliai, floristikos ir kt. būreliai), dalyvaudami ir laimėdami prizines vietas varžybose 
(dziudo). Istorikų būrelio nariai ne tik prideda organizuojant valstybines šventes, bet ir vykdo 
kraštotyrinę veiklą. 

2.5. Mokinių sveikatos priežiūra mokykloje ( sveikatinimo renginiai ir pan.) 
Sveikatinimo veiklos 

2019  metais  buvo  numatytos  trys  prioritetinės  veiklos  sritys:  sveikatos  sauga  ir
stiprinimas,  sveika  mityba  ir  nutukimo  prevencija,  psichikos  sveikata  (smurto,  savižudybių
prevencija,  streso  kontrolė  ir  kt.),  rūkymo,  alkoholio  ir  narkotikų  vartojimo  prevencija  bei
užkrečiamųjų  ligų  profilaktika,  asmens  higiena.

Su mokiniais  apie sveikatai  palankų maistą  buvo kalbama šiomis temomis:  kiek ir
kokį  geriame  vandenį,  kokį  maistą  valgome namuose,  kaip  mokiniai  vertina  pasikeitusį  maistą
valgykloje, ar mokiniai valgo pakankamai daržovių namuose, susipažinkime su daržovių skoniu,
papasakosiu  draugui  apie  mėgstamiausią  daržovę.  Pastebėta,  kad  sumažėjo  greitai  įsisavinamų
angliavandenių vartojimas,  žymiai  daugiau mokinių valgo daržoves,  mažiau atsineša „nesveiko“
maisto iš namų. Valgykloje maistas įvairesnis,  daržovių salotų valgykloje būna ne mažiau trijų,
keturių rūšių, mėsos dvi rūšys, yra šviežių vaisių.

2018–2019  mokslo  metais  buvo  organizuojamos  psichologų,  psichoterapeutų,
socialinių  darbuotojų   paskaitos,  užsiėmimai,  vasaros  stovyklos,  interaktyvūs  užsiėmimai
gimnazijos bendruomenei. Temos: kelionė į ateitį, atostogos kitaip, asmenybių tipai, perdegimas,
efektyvi  komunikacija  įstaigoje.  Mokymai  turėjo  teigiamą  poveikį  sprendžiant  bendravimo  ir
bendradarbiavimo problemas, suvokiant savo vaidmenį mokykloje ir įsivertinant savo veiklą.

Rūpinantis mokyklos bendruomenės psichikos sveikata buvo per 2018–2019 mokslo
metus surengta 16 diskusijų ir debatų, kuriuose dalyvavo apie 260 mokinių ir darbuotojų, parengta
ir išplatinta atmintinė apie smurto ir savižudybių prevenciją.

Aktyviai  buvo  vykdoma rūkymo,  alkoholio  ir  narkotikų  vartojimo  prevencija.  Per
mokslo metus mokiniams pravestos 4 pamokos, įvyko 3 mokinių diskusijos, kuriose dalyvavo 45
mokiniai. Suorganizuoti 8 konkursai ir viktorinos, kuriuose dalyvavo apie 80 mokinių. 



Lyginant su 2018 metais pedikuliozės atvejų rasta mažiau, 2018 – 11, 2019 – 8. 
Veikiant koordinuotai ir tikslingai  šeimos sugeba išsinaikinti utėles, supranta, kaip sustabdyti utėlių
plitimą, geba imtis prevencinių priemonių siekiant užkirsti kelią parazitų plitimui.

Aktyvus judėjimas gimnazijoje integruotas į įvairias veiklas, pamokas, užsiėmimus,
varžybas,  renginius.  Yra  šokių  būrelis,  įvairūs  sporto  būreliai  tiek  gimnazijoje,  tiek  Pumpėnų
bendruomenėje.

2.6. Mokinių lankomumas, prevencinės veiklos organizavimas.
Smurto,  patyčių,  lankomumo,  žalingų  įpročių  prevencijos  prioritetinės  sritys  –  mokinių
saugumas ir užimtumas. 

Pumpėnų  gimnazijos  Vaiko  gerovės  komisija  organizuodama  savo  darbą  rūpinasi
vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą mokinių savijautą,
brandą, siekia, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę mokytis pagal savo individualias galimybes ir
vykdo  kitas  su  vaiko  gerove  susijusias  funkcijas.  Vaiko  gerovės  komisijos  posėdžių  metu
aptariamos aktualiausios gimnazijos mokinių elgesio problemos, inicijuojama pagalba mokiniams,
tėvams,  mokytojams,  bendradarbiaujama  su  kitais  gimnazijos  metodiniais  būreliais,  socialiniais
partneriais, metams baigiantis teikiami pasiūlymai gimnazijos vadovui. 2019 metų rugsėjo mėnesį
gimnazijos Vaiko gerovės komisijos iniciatyva įrengtas ir veikia mokinių laisvalaikio kambarys,
kuriame  mokiniai  gali  ruošti  pamokas,  laukti  autobuso.  Patyčių  prevencija  ir  intervencija
gimnazijoje vykdoma pagal Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.V-
10  patvirtintą  ,,Pasvalio r.  Pumpėnų gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos 2019 metų
veiksmų  planą“.  Patyčių  atvejai  registruojami  Patyčių  registracijos  žurnale,  kiekvienas  atvejis
nagrinėjamas, dalyviams teikiama pagalba.  
 2019 metais Pumpėnų gimnazijoje vykdyti sistemingi socialinio ugdymo užsiėmimai
pagal LIONS QUEST programos metodiką. Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–4 klasių  mokiniai
ugdomi  pagal  programą  ,,Laikas  kartu“,  5–8  klasių  mokiniams  vedami  užsiėmimai  pagal
programą ,,Paauglystės kryžkelės“, 1G–4G klasių mokiniai dalyvauja programoje ,,Raktai į sėkmę“.
Kiekvienais  metais  socialinė  pedagogė  organizuoja  ,,Savaitei  be  patyčių“  skirtų  renginių  ciklą
(karaokė konkursai, draugiškiausio mokinio (-ės) rinkimai, žaidimų pertraukos, mokinių mainai su
Pasvalio  ,,Riešuto“  mokykla,  psichologų   užsiėmimai  mokiniams  Pasvalio  rajono  savivaldybės
švietimo pagalbos tarnyboje). Kiekvienais metais gimnazijos mokiniai dalyvauja Pasvalio rajono
socialinių pedagogų metodinio būrelio organizuojamoje rajoninėje šventėje ,,Draugo diena“ (2019
metais  vyko  penktokų  komanda).  Socialinė  pedagogė  kartu  su  darželio-mokyklos  ,,Žilvičio“
socialine pedagoge organizavo Pasvalio rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ,,Draugystės
protmūšį“, skirtą sąmoningumo didinimo mėnesiui ,,Be patyčių“.  Protmūšyje dalyvavo ir Pumpėnų
gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai. 

Socialinė pedagogė  kartu su informatikos mokytoja kasmet organizuoja Draugiško
interneto  savaitei  skirtus  užsiėmimus,  akcijas  apie  bendravimą  virtualioje  erdvėje,  socialiniuose
tinkluose, saugumo problemas, jų sprendimo būdus.

Individualių  pokalbių,  diskusijų,  klasių  valandėlių,  anoniminių  apklausų  metu
mokiniai  teigia,  kad  gimnazijoje  jaučiasi  pakankamai  saugūs,  tačiau  pasitaiko  pravardžiavimų,
stumdymų, patyčių  virtualioje  erdvėje.  2019 metais  į  Pumpėnų gimnaziją  atvyko mokytis  daug
naujų mokinių iš įvairių Pumpėnų, Pušaloto, Pasvalio seniūnijų vietovių, jiems skiriamas didelis
dėmesys, pagalba, jeigu kyla neaiškumų ar problemų. Siekdami užtikrinti mokinių saugumą, didelį
dėmesį  skiriame  mokytojų  budėjimui,  gimnazijoje  yra  vaizdo  stebėjimo  kameros.  Konfliktinės
situacijos  sprendžiamos  bendradarbiaujant  socialinei  pedagogei,  klasių  vadovams,  mokytojams,
tėvams  ir  gimnazijos  administracijai,  socialiniams  partneriams.  Kadangi  gimnazijoje  nėra
psichologo,  glaudžiai  bendradarbiaujama  su  Pasvalio  rajono  savivaldybės  švietimo  pagalbos
tarnybos specialistėmis,  Pasvalio bendruomeniniais  šeimos namais.  Socialinio pedagogo pagalba
buvo teikiama 22-iems  specialiųjų poreikių mokiniams ir 21-am mokiniui kuriems reikia ypatingo
dėmesio dėl šeimos, lankomumo, sveikatos, elgesio problemų. 

2019  metų  vasario–balandžio  mėnesiais  Pumpėnų  gimnazija  dalyvavo  Europos
Sąjungos  finansuojamame  projekte  ,,Saugios  aplinkos  kūrimas  mokykloje“.  Projekto  vykdymo



metu buvo suteikta individualių, grupinių psichologo konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams,
vedami užsiėmimai, paskaitos, mokymai.

Kasmet  gimnazijoje  socialinė  pedagogė  organizuoja  ,,Metų  rinkimus“,  kurių  metu
mokiniai paskatinami už gerus poelgius, toleranciją, draugiškumą.

Vienuoliktus     metus  gimnazijoje  vykdomas   psichinei  sveikatai  stiprinti  skirtas
Pasvalio  r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas ,,Atrask
save“ (koordinatorė socialinė pedagogė G. Kiaunienė, vykdytoja dailės mokytoja D. Augustinienė),
kuriame  dalyvauja  apie  80  %  gimnazijos  bendruomenės  narių.  Dalis  projekto  veiklų  tapo
gimnazijos  tradiciniais  renginiais  (,,Metų  rinkimai“,  savaitė  „Būkim  draugiški“).  2019  metais
vykdyto projekto metu buvo sukurta nauja edukacinė erdvė ,,Vertybių siena“.

Nuo  2019  metų  rugsėjo  mėnesio  Pumpėnų  gimnazija  dalyvauja  tarptautiniame
ERASMUS+ projekte ,,Smurtui ir diskriminacijai – ne“ (projektą inicijavo anglų kalbos mokytoja
O. Daugene). 

Mokinių pamokų lankomumas. 

 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m.
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1–4 kl.
(58 mok.)

Iš
viso

2605 2531 0
53

1762 1621 0
78

18752 1662 0

1
mok

44,9 43,6 0 33,3 30,6 0 24,0 21,3 0

5–8 kl.
(56 mok.)

Iš
viso

2307 1108 25
68

3057 1233 176
69

3098 1522 308

1
mok 41,2 19,8 0,4 44,9 18,1 2,58 44,8 22,1 4,5

1G–4G 
kl.
(64 mok.)

Iš
viso

6468 3338 1469
58

4096 2246 484
61

4198 2036 635

1
mok

101,1 52,2 22,9 70,6 38,7 8,3 68,8 33,4 10,4

Iš viso
(178 
mok.)

Iš
viso

11380 7084 1246
179

8915 5100 660
208

9170 5220 943

1
mok

63,9 39,8 7 49,8 28,5 3,7 44,1 25,1 4,5

Pradinėse klasėse praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius per trejus 
metus sumažėjo. Nėra praleista nė vienos nepateisintos pamokos. 5–8 klasių mokinių grupėje 
bendras praleistų pamokų skaičius 2017–2018 m. m. padidėjo ir 2018–2019 m. m. nesikeitė. 
Nepateisintų pamokų tenkančių vienam mokiniui skaičius didėjo. 1G–4G klasėse bendras praleistų 
pamokų skaičius mažėjo, tačiau praleista daug nepateisintų pamokų, ypač 3G, 4G klasėse.

Siekiant  efektyvinti  pamokų  lankomumo  prevenciją  2019  metų  rugpjūčio  30  d.
gimnazijos  direktoriaus  įsakymu  Nr.V-107,  patvirtintas  naujas  ,,Pumpėnų  gimnazijos  mokinių
lankomumo  apskaitos  ir  nelankymo  prevencijos  tvarkos  aprašas“.  Su  dokumentu  supažindinti
mokiniai,  mokinių  tėvai.  Kiekvieną  mėnesį  klasių  vadovai  direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui
pateikia ataskaitas apie vadovaujamos klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos
priemones  per  mėnesį.  Su  ataskaitomis  (pusmečio,  metinėmis)  klasių  vadovai  supažindina



mokinius,  jų  tėvus  (globėjus),  klasėje  dirbančius  mokytojus,  pagalbos  mokiniui  specialistus,
administraciją. 

Lankomumo  problemos  vyresnėse  klasėse   prasideda  tada,   kai  mokiniai  lanko
automobilių vairavimo kursus, padažnėja bėgimai iš pamokų, mokyklos nelankymas dėl įvairiausių
šeimos problemų. Individualių pokalbių su tėvais metu dažnai išsakomi skundai, kad  vaikai jų
nebeklauso,  tėvams  trūksta  žinių,  socialinių  įgūdžių  auklėjant  vaikus.   Todėl  didelis  dėmesys
skiriamas šviečiamajai veiklai, tėvų informavimui (susirinkimų metu, el. dienynu), didelis dėmesys
skiriamas tėvų naudojimosi elektroniniu dienynu analizei. Kartais mokinių lankomumo problemas
įtakoja sudėtinga situacija šeimoje, tokiais atvejais problemos sprendžiamos bendradarbiaujant su
seniūnijų  socialinėmis  darbuotojomis,  siūlomos  psichologo  konsultacijos  Pasvalio  rajono
savivaldybės švietimo pagalbos tarnyboje. 

Mokiniams,  kurie  neturi  interneto  namuose,  sudaromos sąlygos pamatyti  pažymius
gimnazijoje  laisvalaikio  kambaryje,  bibliotekoje,  klasių vadovų kabinetuose.  Gimnazijoje  veikia
belaidžio interneto ryšys. Viena iš aktualiausių problemų lieka mokinių praleidžiamos pamokos dėl
kitų priežasčių.  Tėvai leidžia vaikams neiti į mokyklą, lengvai pateisina praleistas pamokas, patys
pripažįsta,  kad  nuolaidžiauja  vaikams,  kartais  palieka  prižiūrėti  jaunesnius  brolius,  seseris
(problema sumažėjo gimnazijoje pradėjus veikti ikimokyklinio ugdymo grupėms). 

Žalingų įpročių prevencija

 Žalingų  įpročių  prevenciją  gimnazijoje  vykdo  sistemingai  visa  bendruomenė,
didžiausią  dėmesį  skiriant  mokinių  užimtumui  ir  socialiniam emociniam ugdymui.  Gimnazijoje
70% mokinių  lanko  įvairius  būrelius.   Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų
vartojimo prevencijos programa, Bendrųjų kompetencijų, Gyvenimo įgūdžių programa, Sveikatos
ugdymo  integruojamoji  programa  integruojamos  į  priešmokyklinio  ugdymo  grupės  veiklą,  1–4
klasių  dalykų  pamokas,  klasės  valandėles,  neformalią,  projektinę  veiklą.  Pasvalio  Visuomenės
sveikatos  biuras  gimnazijoje  atliko tyrimą dėl  narkotinių medžiagų paplitimo.  Tyrimo rezultatai
buvo  teigiami.  Situaciją  apsvarsčius   ir  išanalizavus  Vaiko  gerovės  komisijoje,  buvo  priimti
nutarimai dėl psichoaktyvių medžiagų prevencinės veiklos turinio ir formų. Visuomenės sveikatos
specialistė  D.  Čingaitė  ir  chemijos  mokytoja  D.  Šatienė  paruošė  informacinę  medžiagą  apie
psichoaktyvias medžiagas, jų atpažinimą, informaciją kur kreiptis pagalbos ir t.t., su kuria klasių
vadovai supažindino  mokinių tėvus bendro susirinkimo metu.  Spręsdami elektroninių cigarečių
vartojimo  paplitimo  problemą,  nuolat  bendradarbiaujame  su  Pasvalio  policijos  pareigūnais,
mokiniai ir jų tėvai informuojami apie atsakomybę, žalą sveikatai ir t.t. 

Gimnazija  yra  aprūpinta  sporto  inventoriumi,  įrengta  treniruoklių  salė,  renovuota
sporto salė,  persirengimo kambariai,  įrengti  dušai,  renovuotas gimnazijos  stadionas.  Todėl  labai
daug mokinių įsitraukia į sportinę veiklą, būrelius,  didelio susidomėjimo visada sulaukia krepšinio,
teniso,  kvadrato varžybos,  populiarėja   merginų futbolas,  dažnai  vyksta  draugiškos varžybos su
kitomis  Pasvalio  rajono  mokyklomis.  Pastaruoju  metu  mokinius  užsiimti  sportine  veikla  labai
motyvuoja aukšti sportiniai pasiekimai rajono, apskrities varžybose. 

Gimnazija  dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų programoje.  Chemijos, gamtos
mokytoja D. Šatienė koordinuota sveikatą stiprinančios programos ,,Sveikata ir sportas“ vykdomas
veiklas.  Kiekvienais  metais  socialinė  pedagogė  organizuoja  tęstinę  vaikų  vasaros  socializacijos
programą  vaikams iš socialiai  remtinų šeimų ,,Aš ir tu – mes kartu !“, skirtą ugdyti gyvenimo
įgūdžius.   Žalingų  įpročių  prevenciją  gimnazijoje  vykdo  socialinė  pedagogė,  klasių  vadovai,
sveikatos  priežiūros  specialistė.  Sveikatos  priežiūros  specialistė  organizuoja  įvairias  veiklas,
bendradarbiaudama  su  Pasvalio  visuomenės  sveikatos  biuru  kviečia  lektorius,  kurie  veda
užsiėmimus  5–8,  IG–IVG klasių  mokiniams.  2019 metais  15-a  mokinių  iš  socialines  paslaugas
gaunančių  šeimų  birželio  mėnesį  dalyvavo  asociacijos  ,,Trinus“  organizuotoje  vasaros  poilsio
stovykloje Pumpėnų gimnazijoje. 

2.7. Dalyvavimas projektuose 

Metai Eil. Projekto pavadinimas Laikotarpis Gauta lėšų ar pan.



Nr.

2017

1. Socializacijos  projektas  „Aš  ir  tu  –
mes kartu“.

2017-06-01–
2017-06-13 d.

976,00 Eur

2. Prevencinis  projektas  „Žalingiems
įpročiams – NE!, sportui – TAIP!“.

2017-05-04–
2017-12-31 d.

400,00 Eur

3. Asociacijos  „Trinus“  prevencinė
stovykla „Paauglys ne auglys“.

2017-06-12–
2017-06-16 d.

2000,00 Eur

4. Psichikos  sveikatos  prevencinių
paslaugų  mokiniams,  pedagogams
teikimo  projektas  „Klasės
palydėjimas“.

2017-03-01–
2017-05-30 d.

Rėmėjų lėšos

  201
8

1. Socializacijos  projektas  „Aš  ir  tu  –
mes kartu“.

2018-06-04–
2018-06-14 d.

400,00 Eur

2. Prevencinis projektas „Atrask save“. 2018-04-03–
2018-12-31 d.

700,00 Eur

3. Asociacijos  „Trinus“  prevencinė
stovykla „Paauglys ne auglys“.

2018-06-11–
2018-06-15 d.

1000,00 Eur

4. Psichikos  sveikatos  prevencinių
paslaugų  mokiniams,  pedagogams
teikimo  projektas  „Klasės
palydėjimas“.

2018-04-03–
2018-05-25 d.

1700,00 Eur

2019

1. Socializacijos  projektas  „Aš  ir  tu  –
mes kartu“.

2019-06-10–
2019-06-15 d.

400,00 Eur

2. Prevencinis projektas „Atrask save“. 2019-03-29–
2019-12-31 d.

500,00 Eur

3. Psichikos  sveikatos  prevencinių
paslaugų  mokiniams,  pedagogams
teikimo  projektas  „Klasės
palydėjimas“.

2019-04-01–
2019-08-31 d.

1100,00 Eur

4. Asociacijos  „Trinus“  prevencinė
stovykla „Atostogos kitaip“.

2019-06-25–
2019-06-29 d.

1700,00 Eur

5. ERASMUS+  Mokyklų  mainų
programa „Standing Against Violence
and Discrimination“.
Mokykla partnerė.

2019-09-01–
2021-09-01 d.

22508,00 Eur 
(2019 m. 
panaudota 
2524,60 Eur)

6. ERASMUS+  Mokyklų  mainų
programa  „Connecting  Communities
to the Labour Market“.
Mokykla koordinatorė.

2019-09-01–
2021-09-01 d.

26932,80 Eur
(2019 m. 
panaudota 
2156,57 Eur)

2.8. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis   

Nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su  Pasvalio rajono policijos komisariato 
pareigūnais, Pumpėnų, Pušaloto seniūnijų socialinėmis darbuotojomis, Pumpėnų bažnyčios 
kunigais, vienuolėmis, Pumpėnų bendruomene, Pasvalio vaikų teisių apsaugos tarnybos 
specialistėmis, Pasvalio Socialinių paslaugų centro specialistėmis (teikta psichologo pagalba 
atvykus į mokyklą mokiniui, kuris gyvena pas globėjus),  Pasvalio bendruomenės namų psichologe.
Bendradarbiaujant su Pumpėnų socialinėmis darbuotojomis, tėvai iš šeimų, kuriems teikiamos 
socialinės paslaugos lanko  Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos specialistų 
organizuotus pozityviosios tėvystės kursus.  Bendradarbiaujant su Pušaloto seniūnijos socialine 
darbuotoja  mokiniai sisteminai vežiojami į Pasvalį psichologo konsultacijoms.



Bendradarbiaujame su Pasvalio sporto mokykla, Kazickų šeimos fondu, Pumpėnų 
seniūnijos sporto renginių organizatore taip pat su rajono mokyklų kūno kultūros mokytojais. 
Vaikams sudaromos sąlygos sportuoti tiek būrelių metu, tiek vakarais. 

Kunigas Domingo ir vienuolės organizuoja vaikams stovyklas, keliones, plečia vaikų 
kultūrinį akiratį, augina jų savivertę, atskleidžia vaikų talentus.

2.9.  Vadovo indėlis  tobulinant  mokyklos  veiklą  ir  iniciatyvos  rajono visuomeninėje  kultūrinėje
veikloje.

2017 m.
Direktorius rūpinosi, kad mokykloje dirbtų specialistai, turintys reikiamą išsilavinimą

ir kvalifikaciją.
Taip pat rūpinosi, kad būtų įrengiamos mokinių laisvalaikio erdvės.
2018 m.

Direktorius  rūpinosi  ugdomosios  veiklos  organizavimu  nuo  2018  m.  rugsėjo  1  d.
prijungtame Mikoliškio skyriuje. Atnaujino mokyklos veiklos dokumentus, susijusius su mokytojų
etatiniu darbo apmokėjimu. Rengė mokyklos veiklos tobulinimo planą po mokyklos veiklos išorės
vertinimo. Rūpinosi naujų darbuotojų atranka ir priėmimu į darbą.

2019 m. 
Direktorius  daugiausia  dėmesio  skyrė  dokumentų,  reglamentuojančių  etatinį  mokytojų

apmokėjimą, rengimui, susitarimams su mokytojais. 
Inicijavo ir skatino veiklas, skirtas mokinių sveikai gyvensenai ir saugumui mokykloje.
Inicijavo  ir  skatino  projektinę  veiklą,  santykių  su  socialiniais  partneriais  užmezgimą  ir

palaikymą.

3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS
3.1.  Mokyklos biudžetas (Mokinio krepšelio lėšos,  aplinkos  lėšos; jų panaudojimas – kiek kam
skirta ir kiek panaudota. Gauta 2 proc. pajamų lėšų ir jų panaudojimas. Skolos ir t.t.) 

MOKYMO LĖŠOS

Išlaidų pavadinimas
planas

2019 m.
panaudoti

asignavimai
planas

2018 m.
panaudoti

asignavimai
planas

2017 m.
panaudoti

asignavimai

IŠLAIDOS 508300,00 508300,00 406200,00 406200,00 354900,00 354900,00
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 

495600,00 495476,60
390100,00 390058,00 337000,00 337000,00

Darbo užmokestis pinigais 487000,00 486967,45 297300,00 297300,00 257800,00 257800,00
Socialinio draudimo įmokos 8600,00 8509,15 92800,00 92758,00 79200,00 79200,00
Prekių ir paslaugų 
naudojimas

12700,00 12823,40
16100,00 16142,00 17900,00 17900,00

Vadovėliai 3300,00 3328,70 3300,00 3295,00 2200,00 2200,00
Mokymo priemonės 5100,00 5166,48 3800,00 3811,00 8700,00 8700,00

Komandiruotės (transporto, 
apgyvendinimo, ryšio ir 
kitos komandiruotės 
išlaidos)

300,00 287,00

400,00 400,00 500,00 500,00

Kvalifikacija 1400,00 1359,45 800,00 800,00 1500,00 1500,00
Pažintinės kelionės 500.00 534,64 300,00 300,00 270,00 270,00
Profesinis orientavimas 100,00 60,00 200,00 200,00 240,00 240,00
IKT 700,00 663,60 1200,00 1200,00 2090,00 2090,00
Darbdavio parama pinigais 1300,00 1423,40 1500,00 1542,00   
Ilgalaikis turtas - - 4600,00 4594,00 2400,00 2400,00

IŠ VISO 
508300,00 508300,00 406200,00 406200,00 354900,00 354900,00



SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Išlaidų pavadinimas
planas

2019 m.
panaudoti

asignavimai
planas

2018 m.
panaudoti

asignavimai
planas

2017 m.
panaudoti

asignavimai

IŠLAIDOS 272300,00 272300,00 223000,00 223000,00 180600,00 180561,29
Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 

210100,00 210090,36
160200,00 160173,04 125000,00 124972,30

Darbo užmokestis 205900,00 205895,74 122000,00 122000,00 95600,00 95598,05
Socialinio draudimo įmokos 4200,00 4194,62 38200,00 38173,04 29400,00 29374,23
Prekių ir paslaugų 
naudojimas

62200,00 62209,64
62800,00 62826,96 55600,00 55589,01

Mitybos išlaidos 1200,00 1167,74 2300,00 2300,00 1600,00 1626,11
Ryšių paslaugos 700,00 681,10 700,00 700,00 600,00 627,56
Transporto išlaikymas 22300,00 22325,00 15400,00 15400,00 8600,00 8600,00

Patalynės skalbimas 300,00 300,00 500,00 529,69 300,00 300,00

Kitos prekės (ūkinio 
inventoriaus įsigijimo išlaidos)

- -
1400,00 1400,00 11100,00 11100,00

Kvalifikacija 400,00 433,24 400,00 434,70 300,00 300,00

Komunalinės paslaugos 23400,00 23389,49 24100,00 24126,97 16500,00 16500,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos

7800,00 7824,17
9200,00 9237,09 13600,00 13600,00

Darbuotojų sveikatos tikrinimas 100,00 68,04 100,00 51,43 100,00 41,03
Remonto išlaidos 4000,00 4001,19 4500,00 4500,00 2900,00 2894,31
Darbdavio parama pinigais 400,00 408,12 1500,00 1489,87 - - 
Ilgalaikis turtas - - 1000,00 955,00 - - 
Informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos

1600,00 1611,55
1700,00 1702,21 - -

IŠ VISO 
272300,00 272300,00 223000,00 223000,00 180600,00 180561,29

Įvykdyta proc.
100 100 99,98

Gauta 2 proc. pajamų lėšų

Metai 2017 m. 2018 m. 2019 m.
GAUTA (Eur) 812,75 794,70 733,30
PANAUDOTA (Eur) 409,34 619,69 1227,76
 Likutis 1130,63 1305,64 811,18

 
Skolos (Eur).

Eil.Nr. Tiekėjo pavadinimas 2017 m 2018 m 2019 m.
1 Telia Lietuva, AB 20,69 0,18 24,53
2 UAB „Tele 2“ 2,74 0,27 4,99
3 AB „Energijos skirstymo 

operatorius“
32,31 428,63 229,92

4 UAB „Elektrum Lietuva“ 172,25 456,67 205,55
5 UAB „Ekskomisarų biuras“ 21,76 10,18 12,11
6 UAB „Konica Minolta Baltia“ - - 103,09
7 S. Kvedarauskienės įmonė 464,98 287,82 1624,42
8 UAB Lindstrom 20,38 20,38 20,38
9 Pasvalio r. paslaugų ir užimtumo 4,48 - -



centras
10 UAB „Gelsva“ 10,77 10,77 10,77
11 UAB “Pasvalio vandenys“ 1,24 - 54,78
12 Pasvalio sporto mokykla 88,21 - -
13 UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras
- 59,62 59,62

14 AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras

- - 43,56

15 AB „Aukštaitijos aruodas“ - - 1550,00
Iš viso: 839,81 1274,52 3943,72

Pokytis proc. +51,8 +2669,20

3.2. Aprūpinimas mokymo priemonėmis, vadovėliais, mokykliniais baldais ir t.t.

Vadovėlių mokyklai netrūksta. Ne visi vadovėliai pritaikyti dirbti pagal atnaujintas 
bendrąsias ugdymo programas, todėl vadovėliai nuolat atnaujinami. Trūksta e. vadovėlių. Mokykla 
sudaro sąlygas mokytojams ir mokiniams naudotis egzaminatorius.lt, e. bibliotekos, Eduka  
ištekliais. 

Gamtos mokslų kabinetai aprūpinti įranga ir priemonėmis, skirtomis atlikti laboratorinius 
darbus ir bandymus.

Informacinių  technologijų  kabinete  kompiuteriai  atnaujinti.  Visi  kabinetai  turi  interneto
prieigą,  po  vieną  kompiuterį  ir  videoprojektorių.  Vienas  kabinetas  turi  dokumentų  kamerą.  6
kabinetai  turi  daugiafunkcinius  spausdinimo  aparatus.  Visi  mokytojai  pamokose  naudoja
informacines technologijas.

Visuose aukštuose veikia belaidis internetas.
Visi  kabinetai  aprūpinti  naujais  baldais.  Nepakeisti  darbastaliai  technologijų  kabinete,

pasenusi chemijos kabineto įranga.

4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO 
BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS

2017 m.
 Savivaldybė 2017 m. biudžete numatė dalį reikalingų lėšų katilinei renovuoti. 
Katilinės renovacija atidėta. Tikimasi kitais metais pereiti prie kūrenimo dujomis, kadangi 
miestelyje planuojama vesti dujotiekio trasą. 
2018 m.

Reikalinga katilinės renovacija. Lėšų poreikis apie 120 tūkstančių eurų. Reikia įrengti 
3–7 metų vaikams lauko žaidimų aikštelę. Lėšų poreikis apie 15 tūkstančių eurų. Katilinės 
renovacija neatlikta, nes neatvesta dujotiekio trasa.
2019 m.

Reikalinga katilinės renovacija. Lėšų poreikis apie 120 tūkstančių eurų. Reikia įrengti 
3–7 metų vaikams lauko žaidimų aikštelę. Lėšų poreikis apie 20 tūkstančių eurų. Reikia aptverti 
gimnazijos teritoriją ar bent jos dalį tvora. Lėšų poreikis apie 20 tūkstančių eurų.

Mokyklos direktorius ____________ Alvydas Matuzevičius


