
                                                                                          

 PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

(2016 m. sausio 1 d.–2017 m. sausio 1 d.)

            1. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1.1.  Mokyklos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir interneto  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

1.2. Mokyklos struktūra     

       Pumpėnų gimnazija. 
      Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius.
       Pumpėnų  gimnazijos  Rinkūnų  pradinio  ugdymo  skyrius  (Pasvalio  rajono  savivaldybės
tarybos 2016-09-21 d. sprendimu Nr. T1-175 ugdymas nebevykdomas nuo 2016-10-01 d.).

1.3. Mokyklos vadovai

Gimnazijos direktorius Alvydas Matuzevičius, III vadybinė kategorija, dirba nuo 2002 metų.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Kvedarienė, III vadybinė kategorija,

dirba nuo 2002 metų.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vladas Cucėnas, dirba nuo 2014 m.

1.4. Mokinių ir klasių komplektų skaičius
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2013-09-01 - - 10 1 48 4 65 4 41 2 33 2 197 13

2014-09-01 - - 15 1 38 3 65 4 32 2 33 2 183 12

2015-09-01 13 1 12 1 43 3 52 4 36 2 37 2 193 13

2016-09-01 24 1 11 1 55 4 57 4 34 2 32 2 213 14

Pumpėnų gimnazijos Kalno skyrius
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2014-09-01 14 1 14 1
2015-09-01 13 1 13 1
2016-09-01 14 1 14 1

1.5. Mokinių vežiojimas 2016-09-01 d. 

Klasės 

Kaimuose  ir
miesteliuose
toliau kaip 3 km
nuo  mokyklos
gyvenantys
mokiniai

Pavežama mokinių

Nepa-
vežamamaršrutiniu

transportu
privačiu
transportu

mokyklų
transpor-
tu

geltonai-
siais
autobu-
sais

kitais
vežiojimo
būdais

iš  viso
(2-6  sk.
suma)

iš  jų  ne  į
artimiau-
sią
mokyk-
lą  (iš  7
sk.)

Priešmokyklinio
ugdymo grupės

6 2 2 0 2 0 6 3 0

1-4 klasės 35 6 4 0 25 0 35 2 0

5-8 klasės 32 4 2 0 26 0 32 4 0

9-10 klasės 19 8 1 0 10 0 19 2 0

11-12 klasės 20 11 1 0 8 0 20 0 0

Iš  viso (01-05
eil. suma)

112 31 10 0 71 0 112 11 0

t.t.  specialiųjų
poreikių mokinių
(iš 06 eil.)

34 7 6 0 21 0 34 5 0

Iš  viso  pavežama  %  nuo
bendro mokinių skaičiaus

16 5 0 38 0 59 6 0

1.6. Nemokamas mokinių maitinimas.

2016-09-01 d.  nemokamas  maitinimas  buvo skirtas  67  mokiniams.  Tai  sudaro   35  % viso
mokinių skaičiaus.

1.7. 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.)

34 15/44 11/32 8/24 - -

1.8. Darbuotojų etatų sąrašas.

Darbuotojai, finansuojami iš Mokinio krepšelio lėšų:

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius
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1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3. Bibliotekininkas 1
4. Socialinis pedagogas 1
5. Specialusis pedagogas 1
6. Logopedas 1
7. Mokytojo padėjėjas 0,5
8. Kompiuterinių sistemų specialistas 1
9. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 3

Darbuotojai, finansuojami iš Savivaldybės biudžeto:

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius

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

padėjėjas
2

 2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI

2.1. Ataskaitinių metų Mokyklos veiklos programos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas.
Ryškiausi pasiekimai, tradicijos

1. Ugdymo kokybės gerinimas. 

2015–2016 mokslo metais Pumpėnų gimnazija vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Rinkūnų skyriuje iki 2016-08-31 d. buvo vykdoma
pradinio ugdymo programa, 2016-10-01 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-
175 skyrius panaikintas. Kalno skyriuje buvo vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa. 

2015–2016  mokslo  metus  sėkmingai  baigė  ir  pradinio,  pagrindinio  išsilavinimo  pirmos
dalies pažymėjimus gavo 100 procentų mokinių, pagrindinio  išsilavinimo pažymėjimus gavo  93
procentai mokinių, 1 mokinys paliktas kartoti 2G klasės kursą. Sėkmingai baigė vidurinio ugdymo
programą, išlaikė egzaminus ir gavo brandos atestatus  94 procentai abiturientų, 1 mokinys gavo
mokymosi pasiekimų pažymėjimą

Bendras gimnazijos bendrojo ugdymo klasių vidurkis atitinka pagrindinį pasiekimų lygmenį
(yra lygus 7,00),  mokymosi pažangumas 97,54 %. Gimnazijos  mokinių pažangumas,  lyginat  su
ankstesniais mokslo metais, pagerėjo 1,76 %.  Palyginus su 2015 metais vidurkis padidėjo 0,15.  

Pedagogų kolektyvas, siekdamas, kad mokymasis mokiniui būtų kuo įdomesnis, o ugdymosi
rezultatai  būtų  geresni,  skatina  mokinius  dalyvauti  konkursuose,  olimpiadose,  varžybose.
Gimnazijoje  organizuojama  tradicinė  „Olimpiadų  diena“,  kurioje  mokiniai  gali  pasitikrinti  trijų
pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius,  įgyti  naujų kompetencijų.  Mokiniai  individualius gebėjimus
realizavo  dalyvaudami  tarptautiniuose  konkursuose  „Olympis“,  „Kengūra“,  „Bebras“,  „Kalbų
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kengūra“. Mokiniai užėmė prizines vietas rajoniniame etape: respublikiniame konkurse „Išmanioji
diena“ 9–10 klasėms M. Matušauskaitė  gavo II  laipsnio diplomą,  meninio skaitymo rusų kalba
konkurse K. Prankaitė tapo nugalėtoja, meninio skaitymo konkurse M. Tubytė 9–12 klasių grupėje
užėmė 2 vietą, Jaunųjų kompiuterininkų konkurse P. Jovaiša užėmė 3 vietą, 4 klasių matematikos
olimpiadoje N. Strelčiūnaitė užėmė 3 vietą, Lietuvos mokinių 65-ojoje matematikos olimpiadoje M.
Tubytė  užėmė  1  vietą,  P.  Jovaiša  –  3  vietą,  kaimo  mokyklų  vaikinų  mažojo  futbolo  5x5
pirmenybėse 5–7 klasių komanda užėmė 2 vietą, jaunųjų literatų konkurse D. Augustinaitė užėmė 2
vietą, 28-ojoje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje T. Jackus užėmė 1 vietą, rudens kroso
varžybose policijos taurei  laimėti  S. Mockūnaitė  užėmė 3 vietą,  J.  Katkūnas užėmė 2 vietą,  A.
Banelis  užėmė  1  vietą,  kvadrato  varžybose  5–6  klasių  mergaičių  komanda  užėmė  3  vietą,
dailyraščio rusų kalba konkurse M. Matušauskaitė užėmė 3 vietą,  R. Gaurilkaitė užėmė 1 vietą,
geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ F. Vainickas užėmė 3 vietą, A. Čepas užėmė 3 vietą, L.
Brazdžionytė užėmė 2 vietą, Panevėžio krašto 5–9 klasių jaunųjų matematikų 22-ojoje olimpiadoje
P.  Jovaiša  užėmė  2  vietą.  Siekdami  mokinius  įtraukti  į  savęs  tobulinimo  procesą,  kasmet
organizuojame mokinių „Metų apdovanojimus“.

Mokiniams,  kuriems mokytis  sekasi  sunkiau,  sudarytos  sąlygos likviduoti  žinių  spragas.
Numatytos tvarkaraštyje ir nuolat buvo teikiamos individualios konsultacijos 1–4 klasių mokiniams.
Visų  dalykų  mokytojai  yra  sudarę  konsultacijų  tvarkaraštį,  mokiniai  nustatytu  laiku  galėjo
konsultuotis su jį mokančiu ar kitu to paties dalyko mokytoju. Konsultacijomis taip pat naudojosi
mokiniai,  kurie  ilgą  laiką  sirgo,  buvo  išvykę  į  užsienį  ar  dėl  kitų  priežasčių  nelankė  pamokų.
Išanalizavus 2015–2016 mokslo metų mokinių pasiekimus, buvo pastebėta, kad nuo 3,29 % (2015
m.) iki 5,8 % (2016 m.) padaugėjo papildomus (vasaros) darbus turinčių mokinių. Remiantis 4 ir 8
klasių Standartizuotų testų rezultatais pakoreguoti ilgalaikiai dalykų teminiai planai, skirti dalykų
moduliai.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikė specialioji ir socialinė pedagogės,
logopedė, mokytojo padėjėja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėja ir dalykų mokytojai. Vaiko
gerovės komisija nuolat sprendė iškylančias mokymosi ir elgesio problemas, visada informuodavo
mokinių tėvus apie kilusias problemas ir ieškojo bendrų sprendimų.

Gimnazija siekė, kad mokinių mokymosi krūvis būtų optimalus, kad būtų išvengta daugiau
negu  vieno  kontrolinio  darbo  mokiniui  per  dieną.  Kontrolinių  darbų  datos  buvo  iš  anksto
skelbiamos ir derinamos e. dienyne. Mokytojai stengėsi tarpusavyje derinti temas ir užduotis, tokiu
būdu palengvindami mokiniams mokymąsi ir sumažindami skiriamų namų užduočių kiekį.

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas karjeros ugdymui. Karjeros ugdymo programa 5–8,
1G–4G  klasėms  yra  integruota  į  mokomuosius  dalykus.   1G  klasėje  vykdomas  integruotas
technologijų  kursas,  kurio  metu  mokiniai  susipažįsta  su  profesijų  pasauliu,  ruošia  projektinius
darbus,  vyksta  į  profesinio  veiklinimo  vizitus.   Už  karjeros  ugdymą,  profesinį  orientavimą,
informavimą,  profesinį  veiklinimą  atsakinga  profesinio  informavimo  ir  konsultavimo  paslaugų
teikimo koordinacinė grupė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kvedarienė, socialinė pedagogė
G. Kiaunienė, bibliotekininkė V. Čeponienė), veikla organizuojama pagal profesinio orientavimo
veiklų  planą.  Kasmet  sudaromi  individualūs  ugdymo  planai  3G–4G  klasės  mokiniams,  vyksta
individualios,  grupinės konsultacijos,  suteikiama reikalinga informacija.  Karjeros ugdymą vykdo
klasių vadovai klasių valandėlių metu. 
             Mokytojams  buvo sudarytos  sąlygos tobulinti  savo kompetencijas  kitų  institucijų
organizuotuose  seminaruose,  kursuose.  Mokytojai  pakankamai  atsakingai  ir  tikslingai  renkasi
kvalifikacijos  tobulinimo  renginius,  tobulina  turimas  ir  įgyja  naujų  kompetencijų,  reikalingų
pedagoginiam  darbui. Gerąja  patirtimi  dalintasi  mokytojų  metodinėse  grupėse.  Mokytojų
bendradarbiavimas  siekiant  mokinio  pažangos  ir  sėkmės  ne  visada  rezultatyvus.  Mokytojai
dažniausiai diskutuoja apie mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pažangos galimybes. 

Vaiko  gerovės  komisija  gimnazijoje  organizuoja  ir  koordinuoja  prevencinį  darbą,
organizuoja  ir  koordinuoja  švietimo  pagalbos  teikimą,  padeda  kurti  saugią  ir  vaikui  palankią
aplinką, atlieka SUP turinčių mokinių pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.  Komisija  nuolat  veikianti,  2016  m.  organizuota  13  VGK  posėdžių,  kuriuose  buvo
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sprendžiamos mokinių lankomumo, pažangumo, elgesio taisyklių pažeidimų, tarpusavio santykių
problemos.

Gimnazija  aktyviai  bendradarbiauja  su  socialiniais  partneriais:  Pasvalio  ŠPT,  Pumpėnų
bendruomene,  Pumpėnų  seniūnija,  Lavėnų  socialinės  globos  namais,  Bauskės  rajono  Ozolainės
pagrindine mokykla, Pasvalio rajono mokyklomis, Policijos komisariatu. 

2. Saugios, kultūringos ir modernios gimnazijos kūrimas.

Užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje yra  vienas pačių svarbiausių uždavinių.  Didelis
dėmesys skiriamas mokytojų budėjimui, nesaugiausiose vietose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
mokiniams  sudarytos  galimybės  kreipti  pagalbos  į  pagalbos  mokiniui  specialistus,  gimnazijos
administraciją, klasių vadovus. Konfliktai sprendžiami operatyviai,  apie problemas informuojami
tėvai,  vyksta  bendradarbiavimas   su  Pasvalio  rajono  policijos  komisariatu,  aktyviai  vykdoma
patyčių  prevencija.  Aštuntus  metus  socialinė  pedagogė  gimnazijoje  vykdo  prevencinį
projektą  ,,Žalingiems  įpročiams  NE!  Sportui  –  TAIP“,  kuriame  dalyvauja  visa  gimnazijos
bendruomenė. Didelis dėmesys skiriamas  mokinių užimtumui, žalingų įpročių prevencijai, sveikai
gyvensenai, mokinių iš socialinės rizikos šeimų įtraukimui į veiklą.

Kasmet stengiamasi įsigyti naujų vadovėlių, metodinės, grožinės literatūros. Mokiniai visi
yra aprūpinti vadovėliais, patys privalo įsigyti tik pratybų sąsiuvinius. 2016 metais buvo nupirkti
trys  vaizdo  projektoriai  informatikos,  istorijos  ir  anglų  kalbos  kabinetams,  4  kompiuteriai
informatikos kabinetui, 3 mokyklinės lentos 2 klasei, istorijos ir tikybos kabinetams, 10 vienviečių
mokyklinių suolų priešmokyklinio ugdymo grupei ir informatikos kabinetui, baldai priešmokyklinio
ugdymo  grupei,  kėdės  informatikos  kabinetui,  spinta  logopedės  kabinetui,  sofa  socialinės
pedagogės kabinetui, mikrofonas muzikos kabinetui, teniso stalas ir rankinio vartai su tinklu. Visi
kabinetai jau aprūpinti kompiuteriais su interneto prieiga ir vaizdo projektoriais. 
           Vakarais sporto salėje ir treniruoklių salėje gali sportuoti ne tik mokiniai, bet ir suaugę
miestelio  gyventojai.  Tęsiasi  bendradarbiavimas  su  Sporto  mokykla,  šios  mokyklos  treneris
organizuoja rankinio treniruotes mūsų mokyklos mokiniams. Sostinės krepšinio mokykla finansuoja
krepšinio treniruotes mūsų gimnazijos mokiniams.  

Ryškiausi pasiekimai:
            Gimnazijoje ryškūs užsienio kalbų pasiekimai. Iš daugelio olimpiadų, konkursų mokiniai
grįžta   prizininkais.  Mokiniai  dažnai  gauna  apdovanojimus  už  dalyvavimą  įvairiose  piešinių  ar
dailės darbų parodose. 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,
Lavėnų socialinės globos namų darbuotojai ir globotiniai.  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.  Tradiciniu  tapo
gimnazijoje organizuojamas rajoninis Meninio skaitymo rusų kalba konkursas.

2.2. Ugdymo rezultatai
2.2.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
2015–2016 mokslo metais 10 klasėje mokėsi 14 mokinių. Iš jų 1 mokinys buvo ugdomas

pagal individualizuotą ugdymo programą ir nuo PUPP buvo atleistas.
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10 klasės mokinių dalyvavimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP).

PUPP rezultatai
Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuvių kalba 0 0 2 1 4 2 4 0 0 0  
Matematika 3 2 3 3 0 1 0 1 0 0

2.2.2. Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 10-okų veikla

Iš viso baigė 10 klasę 14
Mokosi  IIIG  klasėje  Pumpėnų
gimnazijoje

11

Mokosi profesinėje mokykloje 3
Nesimoko, nedirba 0
Kartoja kursą 10 klasėje 0
Dirba 0

2.2.3. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

2015–2016 mokslo metų pabaigoje buvo 17 IVG klasės mokinių.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

2016m.
17 mokinių

Lietuvių
kalba

Anglų
kalba

Istorija Matematika Geografija Biologija Fizika
Informacinės
technologijos

Pasirinko 
VBE

3 5 7 7 7 7 1 1

Išlaikė VBE 3 5 7 4 7 5 1 1

16-35 2 2 7 3 5 4 0 0

36-85 1 2 0 0 2 1 1 0

6

14

13 13

14

13 13

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

13,8

14

lietuvių k. matematika

Iš viso mokinių

pasirinko

dalyvavo



86-100 0 1 0 1 0 0 0 1

Gauti 
aukščiausi
VBE balai

54 86 35 87 76 42 81 100

2.2.4. Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 12-okų veikla 

Iš viso baigė IVG klasę 17
Mokosi aukštojoje mokykloje 2
Mokosi profesinėje mokykloje 3
Nesimoko, nedirba 0
Dirba 12

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

Mokinių skaičius 55 57 34 32 178
Kartojančių kursą
mokinių skaičius

0 0 1 0 0

Kartojančių kursą
mokinių  dalis
procentais

0 0 3 0 0

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

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyvavusių mokinių skaičius/laimėtų prizinių 
vietų skaičius
Rajoninis 
etapas

Regioninis 
etapas

Šalies etapas

1. Kalbų kengūra 2016 (lietuvių kalba) 10/2 auksiniai, 1 
sidabrinis 
diplomai

2 Istorijos Kengūra 2016 3/1 auksinis, 1 
oranžinis 
diplomai

3. Edukacinis konkursas „Olimpis 2016“ 90/22 pirmo 
laipsnio, 27 antro 
laipsnio, 41 trečio
laipsnio diplomai

4. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurso rajoninis etapas

1/1 2 vieta

5. 5–10 klasių mokinių rajoninis jaunųjų 
kompiuterininkų konkursas

1/1 3 vieta

6. Rajoninis meninio skaitymo rusų kalba 
konkursas

3/1 1 
nugalėtoja

7. Rajoninė 4 klasių matematikos 
olimpiada

1/1 3 vieta
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8. Respublikinis konkursas „Išmanioji 
diena“ 9–10 klasėms

1/1 2 vieta

9. Lietuvos mokinių 65-osios matematikos 
olimpiados rajono etapas

3/2 1,3 vieta

10. Respublikinis informacinių technologijų 
konkursas „Bebras“

4/4 1,2,3,3 
vietos savo 
amžiaus 
grupėse

11. Technologinės kūrybos varžybos „Junior
FLL“

Komanda/ 1 
vieta savo 
amžiaus 
grupėje

12. Pasvalio rajono kaimo mokyklų vaikinų 
mažojo futbolo 5x5 pirmenybės

Komanda/2 
vieta

13. Pasvalio rajono jaunųjų literatų 
konkursas

1/1 2 vieta

14. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiados II (rajono) etapas

1/1 1 vieta

15. Panevėžio krašto 5–9 klasių jaunųjų 
matematikų 22-oji olimpiada

1/1 2 vieta

16. Rudens kroso varžybos policijos taurei 
laimėti

3/3 1,2,3 
vietos

17. Rajoninės kvadrato varžybos Mergaičių 
komanda/ 3 
vieta

18. Rajoninis dailyraščio rusų kalba 
konkursas

2/2 1,3 vietos

19. Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 3/3 2,3,3 
vietos

20. Lietuvių kalbos konkursas „Švari kalba –
švari galva“

1/1 geriausiųjų 
dvidešimtuke

21. Pasvalio rajono mokyklų sportinės 
žaidynės, karių dienai paminėti

Komanda/ 3 
vieta

2.3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.

Specialioji  pagalba  2016  metais  buvo  teikiama  24  mokiniams.  Tai  sudaro  11,2  % nuo
bendro mokinių skaičiaus priešmokyklinio ugdymo grupėje,  1–8 ir  1G–4G  klasėse.  Specialiąją
pedagoginę pagalbą pamokų metu teikė specialioji pedagogė, kuri dirba pagal pratybų tvarkaraštį.
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams padėjo mokytojo padėjėja.
Logopedinio darbo tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Švietimo pagalbos gavėjų (mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų) sąraše 2016 m.
rugsėjo mėnesį buvo 68 mokiniai.  Dvidešimčiai mokinių logopedo pagalba buvo skirta Pasvalio
ŠPT.  Kitiems pagalbą skyrė Pumpėnų gimnazijos VGK ir mokyklos direktorius.

Didžiąją dalį (53) sudaro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių
mokiniai. Rugsėjo mėnesį, kartu su tėveliais, vaikai ateina į logopedo kabinetą. Įvertinama jų kalba
ir tėveliams sutikus yra skiriama logopedo pagalba. Mažieji netaria garsų, juos painioja, neišlaiko
skiemeninės žodžių struktūros, nesuderina sakinio žodžių gimine, skaičiumi, linksniu (ypač pradėję
kalbėti 4–5 metukų). Kalba vienažodžiais sakiniais. Yra vaikų, kurie visai nekalba ir jų kalbos raida
žymiai atsilieka nuo bendraamžių. 
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Logopedinius užsiėmimus per  2016 metus  lankė septyniasdešimt du Pumpėnų gimnazijos
ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai.  Pratybos
vyko 1–3 kartus per savaitę. Keturiolikai mokinių sutrikimas buvo pašalintas.

2.4. Neformalusis ugdymas 
  
Neformalusis  ugdymas  suteikia  galimybę  mokiniams  išbandyti  save  įvairiose  srityse

(muzikos, meno, sporto ir kt.). Neformaliojo ugdymo metu atskleidžiami ir lavinami asmeniniai,
elgesio,  bendravimo,  organizaciniai,  mobilumo,  kūrybiškumo įgūdžiai.  Neformaliajam  ugdymui
keliamas pagrindinis tikslas:  sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patenkinti  interesus, saviraiškos
poreikius, padėti apsispręsti renkantis profesiją.    

Pumpėnų gimnazijoje, baigiantis mokslo metams, vykdoma apklausa mokinių poreikiams
neformaliajam  ugdymui  nustatyti.  Atsižvelgus  į  apklausos  rezultatus,  mokyklos  galimybes
(mokytojus  ir  turimą  bazę),  teikiama  pasiūla  neformaliojo  ugdymo užsiėmimams.  2016  metais
mokykloje ir Rinkūnų pradinio ugdymo skyriuje veikė 16 neformaliojo ugdymo būrelių. Iš viso
panaudota 24,5 valandos. Būrelius lankė 143 mokiniai, tai sudaro 80 % bendro mokinių skaičiaus.
Tradiciškai  populiariausi  buvo sportinės  krypties  būreliai,  vadovaujami  kūno kultūros  mokytojų
Eglės Mickeliūnienės ir Sigito Jurkaus. Rengiami tarpklasiniai krepšinio, šaškių turnyrai. Jaunųjų
žurnalistų būrelis,  vadovaujamas socialinės pedagogės Gražinos Kiaunienės ir mokytojos Rimos
Žemaitytės,  nuolat  informuoja  mokyklos  interneto  svetainės  lankytojus  apie  vykusius  renginius,
ansamblio  ,,Gama“  dainininkės,  vadovaujamos  mokytojos  Rasos  Andžiuvienės,  smagias  dainas
traukia  švenčių,  renginių  metu.  Pradinių  klasių  mokiniai,  lankantys  Floristikos  būrelį,  kuriam
vadovauja mokytoja Jesenija Marcinkonytė, savo darbeliais puošia mokyklą. Scenografijos būrelio
nariai, vadovaujami mokytojos Dianos Augustinienės prieš šventes puošia aktų salę ir koridorius.
Mokykloje veikiantys būreliai veiklą organizuoja tęstinumo principu, išlaikydami gilias tradicijas,
gyvuojančias daugelį metų.

Užsiėmimų metu formuojamos nuostatos ir vertybės, kurios išmoko turiningai, kūrybingai
leisti laisvalaikį, pasitikėti savimi, gebėti gražiai bendrauti. Su neformaliojo ugdymo nauda, veiklos
rezultatais bendruomenės nariai supažindinami mokykloje rengiamose parodose, Mokyklos dienos
šventės metu. 
      

2.5. Mokinių sveikatos priežiūra mokykloje.

MOKINIŲ VYSTYMOSI SUTRIKIMAI IR SERGAMUMAS

1 Klasės Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
2

Mokinių
sk.

Faktinis 14 16 14 9 18 18 11 16 11 13 20 12 17 189
3 Pasitikrinusių 

sveikatą 
profilaktiškai

14 16 14 9 17 17 11 15 11 13 20 12 17 186

4 Bendras susirgimų atvejų 
skaičius

6 16 3 3 11 9 5 11 5 12 22 8 10 121

4.1 Bendras sergančių vaikų 
skaičius

4 6 6 4 8 6 4 8 5 8 9 4 7 79

5 Per mažas KMI 1 3 1 5
5.1 Padidėjęs KMI (antsvoris) 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11
5.2 Padidėjęs KMI (nutukimas) 1 1 1 1 4
6 Sutrikusi klausa
7 Regos sutrikimai (bendras) 4 1 4 2 1 7 1 2 11 5 7 45
7.1 Žvairumas H49-H50.9 1 1
7.2 Miopija H52.1 1 1 4 6 1 1 9 4 7 34
7.3 Toliaregystė H52.0 1 1 1 2 1 6
7.4 Astigmatizmas H52.2 1 2 1 4
8 Kalbos sutrikimai 4 1 5
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š9 Kraujotakos sistemos 
sutrikimai

1 1 1 1 2 6

9.1 Hipertenzinės ligos I10-I15
10 Kvėpavimo sistemos 

sutrikimai
2 2 2 1 3 3 2 15

11 Nervų sistemos sutrikimai 1 1 2
12 Virškinimo sistemos 

sutrikimai
1 1 1 3

13 Urogenitalinės sistemos 
sutrikimai

1 1 2

14 Endokrininės sistemos 
sutrikimai

1 1 1 1 3 1 2 10

15 Skeleto-raumenų sistemos 
sutrikimai

2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 20

15.1 Kifozė H40-H40.2 1 1
15.2 Lordozė H40.3-H40.5
15.3 Skoliozė H41-H41.9 1 1 2
16 Dantys
16.1 Pieniniai dantys k 46 50 60 21 50 9 236
16.2 p 7 14 6 2 2 7 38
16.3 i 5 59 64 38 79 39 3 284
16.4 kpi
16.5 Nuolatiniai dantys K 3 10 2 28 39 41 32 20 38 51 27 69 360
16.6 P 11 1 6 11 9 10 23 29 48 27 50 225

16.7 I 7 2 1 10
16.8 KPI
16.9 Sąkandžio patologija Nėra
16.10 Pavi

enių 
dant
ų

1 2 5 5 2 1 1 6 3 2 28

16.11 Žand
ikaul
ių 

1 3 3 3 2 3 4 2 3 24

17 Kraujas 1 1 2
18 Oda ir jos priedai 1 1
19 Pagrindinės fizinio 

pajėgumo  grupės vaikų 
skaičius 

14 15 14 9 17 17 11 14 11 13 19 12 17 183

19.1 Parengiamosios fizinio 
pajėgumo grupės vaikų 
skaičius

1 1 1 3

19.2 Specialiosios fizinio 
pajėgumo grupės vaikų 
skaičius

19.3 Atleistas
20 Traumos ir apsinuodijimai  

S00 - T98
20.1 Įvykusios mokykloje
21 Kita

  Sveikatinimo renginiai, vykę mokykloje
Gimnazijoje buvo atlikti mokinių pedikuliozės patikrinimai. 2 kartus patikrinti visų klasių

mokiniai,  4 kartus – pradinių klasių mokiniai bei darželinukai. Konsultuoti užsikrėtusių mokinių
tėveliai susitikimų mokykloje metu bei telefonu. Atlikta pradinių klasių bei šeštos klasės mokinių
mokyklinių kuprinių svėrimo akcija.  Tėveliai  supažindinti  su akcijos rezultatais,  jiems pateiktos
metodinės rekomendacijos dėl vaikų sveikatos sutrikimų, kuriuos sukelia didelis kuprinės svoris. 
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 6  ir  7  klasių  mokiniams   pravestos  pamokos  apie  kompiuterių  žalą.  Atlikome  testą,
norėdami ištirti priklausomybę nuo kompiuterių. Buvo organizuota viktorina pradinukams „Raktai į
sveikatą“. Pravesti 3 šiaurietiško ėjimo užsiėmimai 3, 6, 8 klasių mokiniams. 4 klasės mokiniams
pravestas sveiko maisto gaminimo praktinis užsiėmimas, kurio metu patys mokiniai gamino sveiko
maisto pavyzdžius.

Darželio  vaikams  pravesti  2  praktiniai  užsiėmimai  apie  burnos  higieną.  Pradinių  klasių
mokiniams  pravestos   pamokos apie  dantų  priežiūrą,  rankų higieną,  kūno priežiūrą,  jos  svarbą
sveikatos  stiprinimui.  Gimnazijoje   paminėta  Tylos   diena.  Vyko piešinių konkursas vyresniųjų
klasių  mokiniams  ir  pradinukams,  drausmingiausios  klasės   rinkimai.  Mokiniams  įteikti
Visuomenės sveikatos biuro apdovanojimai.

Inicijuota  Košės  diena,  fizinio  aktyvumo  akcijos,  piešinių  konkursas  pradinėse  klasėse
„Mano šeimos gydytojas“. Inicijuoti mokinių susitikimai su psichologais, kitų sričių specialistais-
lektoriais. Susitikimų metu kalbėta su 6, 8, 1G ir vyresniųjų klasių mokiniais apie gerą regėjimą,
fizinį aktyvumą, lytiškumą, bendravimo kokybę ir problemas.

Buvo  platinami  lankstinukai,  metodinė  medžiaga  sveikatos  profilaktikos  klausimais,
ruošiami stendai ir kabinami plakatai mokyklos informaciniuose stenduose.

              2.6. Mokinių lankomumas, prevencinės veiklos organizavimas

Smurto, patyčių prevencija

Smurto, patyčių prevencija gimnazijoje vykdoma pagal Pumpėnų gimnazijos vaiko gerovės
komisijos  patvirtintą  Vaiko  gerovės  komisijos  patyčių  prevencijos  veiksmų  planą.  Individualių
pokalbių  metu,  diskusijų,  klasių  valandėlių,  anoniminių  apklausų  metu  mokiniai  teigia,  kad
gimnazijoje  jaučiasi  pakankamai  saugūs,  tačiau  pasitaiko  pravardžiavimų,  stumdymų,  patyčių
virtualioje  erdvėje.  Siekiant  užtikrinti  mokinių  saugumą,  didelis  dėmesys  skiriamas  mokytojų
budėjimui, gimnazijoje yra vaizdo stebėjimo kameros. Visos konfliktinės situacijos sprendžiamos
(socialinė  pedagogė,  klasių  vadovai),  teikiama  pagalba  mokiniams,  informuojami  tėvai,
sudėtingesnės situacijos aptariamos Vaiko gerovės komisijoje. Kasmet minima  Tolerancijos diena,
socialinė pedagogė organizuoja renginius, akcijas, skirtas patyčių prevencijai (,,Savaitė be patyčių“,
klasių valandėlės). ,,Savaitės be patyčių 2016“ metu, didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių ir
mokytojų tarpusavio santykių gerinimui, vyko sportinės varžybos, kuriose dalyvavo ir mokinių, ir
mokytojų   komandos.  Socialinė  pedagogė  G.  Kiaunienė   kartu  su  informatikos  mokytoja  R.
Žemaityte  ,,Draugiško interneto savaitės“ metu vedė užsiėmimus 6–8, IG–IIIG klasių mokiniams
apie bendravimą virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose, diskutavo su mokiniais apie kylančias
problemas,  jų  sprendimo būdus.  Siekiant  išsiaiškinti  kaip  mokiniai  jaučiasi  gimnazijoje,  audito
grupė vykdė mokinių ir tėvų  apklausą, rezultatus direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Kvedarienė
pristatė  mokytojų  tarybos  posėdyje,   aptartos  problemos,  jų  sprendimo  būdai.  Bendraujama  ir
bendradarbiaujama su  Pasvalio policijos komisariato pareigūnais, Pumpėnų seniūnijos socialinėmis
darbuotojomis.  Pumpėnų  seniūnijoje  vyko  Pasvalio  ŠPT  specialistų  organizuoti  pozityviosios
tėvystės  kursai,  kuriuos  lankė  tėvai  iš  socialinės  rizikos  šeimų.  Kasmet  gimnazijoje  socialinė
pedagogė G. Kiaunienė organizuoja ,,Metų rinkimus“, kurių metu mokiniai paskatinami už gerus
poelgius,  toleranciją,  draugiškumą.  Gimnazijoje  vykdomos  tęstinės  prevencinės
programos ,,Iveikiame kartu“,  ,,Zipio draugai“,  ,,Obuolio draugai“.  Kiekvienais metais  socialinė
pedagogė  G.  Kiaunienė  organizuoja  tęstinę  vaikų vasaros  socializacijos  programą  vaikams iš
socialiai remtinų šeimų ,,Aš ir tu – mes kartu!“ 

Mokinių pamokų lankomumas. 

Lankomumas  lieka  viena  iš  aktualiausių  gimnazijos  problemų.  Lankomumo  prevencija
vykdoma  nuolat,  klasių  vadovai  kiekvieną  mėnesį  pildo  lankomumo  ataskaitas,  kurios  yra
pateikiamos  direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui  L.  Kvedarienei.   Su  lankomumo  problemų
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turinčiais  vaikais   kalbasi  klasių  vadovai,  socialinė  pedagogė,  informuojami  tėvai,
bendradarbiaujama  su  Pumpėnų  seniūnijos  socialinėmis  darbuotojomis.  Lankomumo problemos
aptariamos  Vaiko  gerovės  komisijos  posėdžių  metu.  Mokiniai  ir  jų  tėvai  yra  supažindinti  su
„Pumpėnų gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
tvarkos  aprašu“,  apie  lankomumo įtaką  mokymosi  rezultatams  kalbama tėvų susirinkimų metu.
Lyginant su praėjusiais mokslo metais, nepateisintų pamokų skaičius tenkantis 1 mokiniui padidėjo
(6,28).  Daug  pamokų   mokiniai  praleidžia  dėl  kitų  priežasčių.  Tėvai  leidžia  vaikams  neiti  į
mokyklą, lengvai pateisina praleistas pamokas, patys pripažįsta, kad nuolaidžiauja vaikams, kartais
palieka prižiūrėti jaunesnių brolių, seserų (problemų sumažėjo gimnazijoje atsidarius ikimokyklinio
ugdymo  grupei).  Vaiko  gerovės  komisijos  iniciatyva  didelis  dėmesys  buvo  skiriamas  tėvų
naudojimosi elektroniniu dienynu analizei. Bendradarbiaujant informatikos mokytojams, socialinei
pedagogei,  klasių  vadovams  išsiaiškintos  priežastys,  kodėl  kai  kurie  tėvai  neprisijungia  prie
elektroninio  dienyno.  Tėvams,  neturintiems  interneto  namuose,  visa  informacija  apie  mokinio
pažangumą, lankomumą atspausdinama ir atiduodama į rankas.

Žalingų įpročių prevencija

 Žalingų įpročių prevenciją gimnazijoje sistemingai vykdo visa bendruomenės. 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.  Aštuntus metus gimnazijoje vykdomas žalingų įpročių
prevencijai skirtas projektas ,,Žalingiems įpročiams NE! Sportui – TAIP !“ (koordinatorė socialinė
pedagogė G. Kiaunienė),  kuriame dalyvauja apie 80% gimnazijos bendruomenės narių. Projekto
metu organizuojamose veiklose dalyvauja mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (sportinės popietės,
protų  mūšiai  apie  sveiką  gyvenseną  ir  t.t.).   Gimnazijoje  vykdomos  tęstinės  prevencinės
programos ,,Įveikiame kartu“,  ,,Zipio draugai“,  ,,Obuolio draugai“.  Kiekvienais metais  socialinė
pedagogė  G.  Kiaunienė  organizuoja  tęstinę  vaikų vasaros  socializacijos  programą  vaikams iš
socialiai remtinų šeimų ,,Aš ir tu – mes kartu!“ Kasmet organizuojami prevenciniai renginiai minint
Tarptautinę  nerūkymo  dieną  (baudų  mėtymo  turnyras  pertraukų  metu),  Dieną  be  tabako
(akcija  ,,Riedučiais  po  Pumpėnus“).  Rugsėjo-spalio  mėnesiais  didelis  dėmesys  buvo  skirtas
elektroninių cigarečių rūkymo prevencijai. Chemijos mokytoja D. Šatienė ir socialinė pedagogė G.
Kiaunienė pravedė užsiėmimus 5–8 ir 1G–IVG klasių mokiniams ,,Elektroninės cigaretės: mitai ir
faktai“, e. dienyno pagalba išsiųsta aktuali informacija mokinių tėvams. Žalingų įpročių prevenciją
gimnazijoje vykdo socialinė pedagogė, klasių vadovai, sveikatos priežiūros specialistė. 

2.7. Dalyvavimas projektuose 

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas Laikotarpis Gauta lėšų ar pan.

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

2016-06-01–
2016-06-12 d.

120,00 Eur

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

2016-04-06–
2016-12-31 d.

640,00 Eur

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

2016-02-01–
2016-05-01 d.

Rėmėjų lėšos

2.8. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis 
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Mokykla  bendradarbiauja  su  Pumpėnų  seniūnija,  Pasvalio  kultūros  centro  Pumpėnų
skyriumi, Pumpėnų bendruomene, Pumpėnų kraštiečių asociacija, Policija, Vaiko teisių apsaugos
skyriumi  ir  kitomis  institucijomis.  Pasirašytos  bendradarbiavimo  sutartys.  Tęsiamas
bendradarbiavimas su Latvijos Bauskės rajono Ozolainės pagrindine mokykla.

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

Direktorius rūpinasi, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje būtų suformuota dar viena
ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje būtų ugdomi 2–3 metų vaikai.

Be to, atlieka kitus teisės aktuose aprašytus darbus.

3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS

3.1. Mokyklos biudžetas.

Mokinio krepšelio lėšos:

Sąmata (Eur) Įvykdyta (Eur)
1. Darbo užmokestis 260600 260600
2. Socialinio draudimo įmokos 80400 80400
3. Vadovėliai 2000 2000
4. Kitos prekės 1400 1400
5. Kvalifikacijos kėlimas 700 700
6. Komandiruočių išlaidos 200 200
7. Pažintinė veikla, profesinis orientavimas, IKT 1500 1500
8. Darbuotojų socialinė parama 300 300
9. Ilgalaikio turto įsigijimas 200 200
Iš viso: 347300 347300

Savivaldybės biudžeto lėšos:
Sąmata (Eur) Įvykdyta (Eur) Procentai

1. Darbo užmokestis 80300 80286,70 99,9
2. Socialinio draudimo įmokos 24800 24797,20 99,9
3. Ryšių paslaugos 600 595,89 99,3
4. Transporto paslaugos 6000 6000 100
5 Apranga ir patalynė 300 283,09 94,4
6. Kitos prekės 9000 9033,14 100,4
7. Einamasis remontas 1200 1200 100
8. Kvalifikacijos kėlimas 400 400 100
9. Komunalinės paslaugos 21300 21258,66 99,8
10. Kitos paslaugos 6300 6330 100,5
11. Mityba 800 800 100
12. Darbuotojų socialinė parama 600 600 100
13. Medikamentai  ir  darbuotojų  sveikatos

tikrinimas
100 99,22 99,2

Iš viso: 151700 151683,90 99,9

GPM 2 % paramos lėšos:

13



2016-01-01  d.  lėšų  likutis  buvo 663,71  Eur.  2016  metais  gauta  688,00 Eur.  Panaudota
627,50  Eur.  Nupirktos  žaliuzės  valgyklos  salei,  mokytojų  kambariui,  technologijų  kabinetui  ir
sveikatos kabinetui. Pinigų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 724,22 Eur.

Skolos 2016-12-31 d.:
Ryšių paslaugos ir internetas –  0,08 Eur;
Mokinių maitinimo paslauga –  224,75 Eur;
Šiukšlių vežimas – 87,77 Eur;
Elektros energija – 718,26 Eur;
Pastatų apsauga – 10,18 Eur;
Kilimėlių nuomos paslauga – 20,38 Eur;
Patalinės skalbimo paslaugos – 31,90 Eur;
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslauga – 590,60 Eur;
Kopijavimo aparato techninis aptarnavimas – 36,69 Eur;
Geriamasis vanduo – 27,04 Eur;
Kanalizacija ir nuotekos – 8,74 Eur.
             Iš viso:                               1756,39 Eur

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

Mokymo priemonėmis gimnazija apsirūpinusi gerai, visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais
su  interneto  prieiga  ir  vaizdo  projektoriais.  Trūksta  šiuolaikinių  mokymo  priemonių  chemijos,
fizikos, biologijos kabinetams. 
            Vadovėlių gimnazijai užtenka, mokiniai patys jų neperka. Kasmet, atsižvelgiant į turimas
lėšas, perkami nauji vadovėliai, atitinkantys naujas ugdymo programas.
             Naujais mokykliniais baldais aprūpinti visi kabinetai.

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

Gimnazijos pastatai šildomi gimnazijos katilinėje kūrenant akmens anglį. Kadangi katilinė
įrengta  rūsyje  po  mokomuoju  korpusu,  į  kabinetus  prasismelkia  dūmai  ir  kenkia  mokinių  bei
darbuotojų sveikatai, teršia aplinką. Reikėtų modernizuoti katilinę ir pastatus šildyti ekologiškesniu
kuru. Katilinei modernizuoti reikėtų apie 120 000 Eur.
 

Direktorius                                                                            Alvydas Matuzevičius
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