
PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS 
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

(2017 m. sausio 1 d. – 2018 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, duagiafunkcius centrus)
      Pumpėnų gimnazija. 
      Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius.

1.2. Mokyklos  vadovai  –  (pareigos, vardas,  pavardė,  vadybinė  kategorija;  šias  pareigas  eina
nuo...)

       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.

1.3. Mokinių ir klasių komplektų skaičius (bazinei mokyklai ir skyriams pildyti atskirai)
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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

2017-09-
01

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

Pokytis +19 +1 +7 0 +10 +1 +15 0 -7 0 -6 0 +37 +2

Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius
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2015-09-01 13 1 13 1
2016-09-01 14 1 14 1
2017-09-01 14 1 14 1
Pokytis +1 0 +1 0

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


1.4. Mokinių vežiojimas (pavežamų mokinių skaičius ir dalis proc.)

Maršrutiniais
autobusais

Privačiu
transportu

Geltonaisiais
autobusais

Iš viso Procentai  nuo
viso  mokinių
skaičiaus

2015-09-01 32 2 62 96 53
2016-09-01 31 10 71 112 59
2017-09-01 32 8 87 127 71
Pokytis 0 +6 +25 +31 +18

1.5. Nemokamas mokinių maitinimas (mokinių skaičius ir dalis proc.) 

2015 m. – 84 (47 proc.); 2016 m. – 67 (38 proc.); 2017 m. – 61 (34 proc.)
Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius mažėja. Per 3 metus sumažėjo 13 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.)
2015-12-31 36 9/25 15/42 12/33 0 0
2016-12-31 34 15/44 11/32 8/24 0 0
2017-12-31 33 14/43 10/30 9/27 0 0
Pokytis -3 +5/+18 -5/-12 -3/-6 0 0

1.7. Darbuotojų etatų sąrašas (finansuojamų iš Mokinio krepšelio ir iš Savivaldybės biudžeto)
Finansuojami iš Mokinio krepšelio

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01

1. Direktorius 1 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 1
3. Bibliotekininkas 1 1 1
4. Socialinis pedagogas 1 1 1
5. Specialusis pedagogas 1 1 1
6. Logopedas 1 1 1
7. Mokytojo padėjėjas 0,5 0,5 0,75
8. Kompiuterinių sistemų specialistas 1 1 1
9. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 3 3 4,5
10. Ikimokyklinio  ugdymo  meninio  ugdymo

mokytojas
- - 0,25

Pokytis 10,5 10,5 (0) 12,5 (+2)

Finansuojami iš Savivaldybės biudžeto

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1
2. Vyriausiasis buhalteris 1 1 1
3. Raštinės vedėjas 1 1 1
4. Vairuotojas 1 1 2
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  ugdymo  auklėtojo

padėjėjas
2 2 3

Pokytis 16,5 16,5 (0) 18,5 (+2)

2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI

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

                   2017 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti du metiniai veiklos tikslai: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas. 
2016–2017 mokslo metais Pumpėnų gimnazija vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,

pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas.  Kalno  skyriuje  buvo  vykdoma  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio ugdymo programa. 

       2016–2017  mokslo  metus  sėkmingai  baigė  ir  pradinio,  pagrindinio  išsilavinimo
pažymėjimus gavo 100 procentų mokinių.  Sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą, išlaikė
egzaminus ir gavo brandos atestatus 88 procentai abiturientų, 2 mokiniai gavo mokymosi pasiekimų
pažymėjimus.

       Bendras gimnazijos bendrojo ugdymo klasių vidurkis atitinka pagrindinį pasiekimų
lygmenį  (yra  lygus  7,11),  mokymosi  pažangumas  99,11  %.  Gimnazijos  mokinių  pažangumas,
lyginat  su  ankstesniais  mokslo  metais,  pagerėjo  1,61  %.   Palyginus  su  2016  metais  vidurkis
padidėjo 0,11.  

       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 dviejų
pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius,  įgyti  naujų kompetencijų. Mokiniai  individualius gebėjimus
realizavo  dalyvaudami  tarptautiniuose  konkursuose  „Olympis“,  „Kengūra“,  „Bebras“,  „Kalbų
kengūra“. 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.
Palyginus 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų mokinių pasiekimus,  buvo pastebėta,  kad nuo
3,29 % (2015 m.)  iki  5,8 % (2016 m.)   buvo padaugėję  papildomus  (vasaros)  darbus  turinčių
mokinių, bet 2017 m. vasaros darbai nebuvo paskirti nė vienam mokiniui. Remiantis 4 ir 8 klasių
Nacionalinio  mokinių  pasiekimų  patikrinimo  rezultatais  pakoreguoti  ilgalaikiai  dalykų  teminiai
planai, skirti dalykų moduliai.

      Specialiųjų  poreikių  turintiems  mokiniams  pagalbą  teikė  specialioji  ir  socialinė
pedagogės,  logopedė,  mokytojo  padėjėja,  ikimokyklinio  ugdymo  auklėtojų  padėjėjos  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,  2017  m.  organizuota  14  VGK  posėdžių,  kuriuose  buvo
sprendžiamos mokinių lankomumo, pažangumo, elgesio taisyklių pažeidimų, tarpusavio santykių
problemos.

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

      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.  Devintus  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.  2017  metais  buvo
nupirktas  vaizdo  projektorius  aktų  salei,  4  kompiuteriai  pradinėms  klasėms,  1  bibliotekai,  1
priešmokyklinio  ugdymo grupei,  1  istorijos  kabinetui,  2  ekranai  aktų salei  ir  tikybos kabinetui.
Mokytojų  kambarys  aprūpintas  spausdintuvu  ir  kopijavimo  aparatu.  Mokytojai  aprūpinami
kopijavimo popieriumi ir rašikliais baltai lentai. Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais su interneto
prieiga  ir  vaizdo  projektoriais.  Mokinių  poilsio  zonai  plėsti  nupirkti  4  komplektai  sublokuotų
kėdžių,  pradinėms klasėms nupirktas  stalo futbolo žaidimas.  Nepavyko dėl lėšų trūkumo įsigyti
išmaniosios lentos bei įrengti bent vienos klasės, aprūpintos planšetėmis.
                 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 ir išvykas į varžybas mūsų gimnazijos mokiniams. 
            Ryškiausi pasiekimai:
            Gimnazijoje ryškūs sportiniai pasiekimai. Iš daugelio varžybų, turnyrų mokiniai grįžta
prizininkais. Mokiniai dažnai gauna apdovanojimus už dalyvavimą įvairiose piešinių ar dailės darbų
parodose, technologijų 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,
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. 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

2015 m. 0 0 0 5 5 2 3 1 2 0  19
2016 m. 0 0 2 1 4 2 4 0 0 0 13 
2017 m. 0 1 0 1 3 5 2 4 4 0 20

Pokytis proc. 0 +5 0 -8 -11 +14 -6 +15 +9 0
Matematika 2015 m. 5 4 4 0 2 0 1 1 0 1 19

2016 m. 3 2 3 3 0 1 0 1 0 0 13
2017 m. 1 1 2 7 5 4 0 0 0 0 20

Pokytis proc. -21 -16 -11 +35 +14 +20 -5 -5 0 -5

2.2.2. Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 10-okų veikla

2015 m. 2016 m. 2017 m.
Iš viso baigė 10 klasę 20 14 20
Mokosi  IIIG  klasėje  Pumpėnų
gimnazijoje

16 11 18

Mokosi profesinėje mokykloje 3 3 2
Nesimoko, nedirba 0 0 0
Kartoja kursą 10 klasėje 0 0 0
Dirba 1 0 0

2.2.3. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai



2.2.4. Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 12-okų veikla 

2015 m. 2016 m. 2017 m.
Iš viso baigė IVG klasę 17 17 16
Mokosi aukštojoje mokykloje 6 4 8
Mokosi profesinėje mokykloje 10 6 4
Nesimoko, nedirba 0 0 0
Dirba 1 7 4

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

2015 m. 0 0 0 0 0
2016 m. 0 0 1 (3 proc.) 0 3 proc.
2017 m. 0 0 0 0 0
Pokytis 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.

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

Mokslo 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

2015 – 2016 47 36 68 54 - -
2016 – 2017 49 46 104 95 - -
2017 – 2018 145 92 106 59 10 10

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (rudens sesija)

Dalyvavo 30, laimėti 27 diplomai (I laipsnio – 13, II laipsnio – 10, III laipsnio – 4)
Edukacinis konkursas „Olympis 2017  (anglų kalba)

(rudens sesija)
Gabrielė Varuškevičiūtė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas 5 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (lietuvių kalba)
(rudens sesija)

Karolis Daukintas 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė 1 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Vakaris Matušauskas 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 8 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (matematika)
(rudens sesija)

Karolis Daukintas 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Vakaris Matušauskas 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 8 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (biologija)
(rudens sesija)

Karolis Daukintas 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas



Mantė Valainytė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė 1 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Vakaris Matušauskas 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (istorija)
(rudens sesija)

Vakaris Matušauskas 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (fizika)
(rudens sesija)

Miglė Matušauskaitė 8 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (informacinės technologijos)
(rudens sesija)

Kotryna Šedytė 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė 1 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė 6 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Laura Morkūnaitė 6 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (chemija)
(rudens sesija)

Miglė Matušauskaitė 8 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras"
Dalyvavo 18 mokinių

Pijus Jovaiša 7 kl. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – II-oji 
vieta

Laura Morkūnaitė 6 kl. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – 
I-oji vieta, 32-oji  vieta respublikoje

Gabija Jareckaitė 5 kl. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – I-oji 
vieta

Tarptautinė matematikos olimpiada Kings
I etape dalyvavo 3 mokiniai, II etape dalyvavo 2 mokiniai

Nacionalinis matematinio ir Gamtamokslinio raštingumo  konkursas
Dalyvavo    20 mokinių

Rudens krosas policijos tarei laimėti
Arminas Banelis IVG II-oji vieta

Pasvalio rajono kaimo mokyklų krepšinio varžybos 3 prieš 3.
Eigirdas Bartašius, 
Nojus Putris, 
Orestas Pažemeckas,
Lukas Staškevičius.

Jūratė Petriškytė, 
Deimantė Janulytė,
 Irūna Morkevičiūtė, 
Gabija Kubiliūtė.

8–IIG kl.
Vaikinų
komanda

7–IIG kl.
Merginų
komanda

II-oji vieta

II-oji vieta

Pasvalio rajono salės futbolo žaidynės „Ladygolas 2017“

D. Janulytė, J. Petriškytė, 
I. Morkevičiūtė, V.Aglinskaitė,

7-8 ir
 I-II G kl.

I-oji vieta, pateko į apskrities etapą.



A. Janulytė, L. Zalupaitė, 
S.Krasauskaitė, U.Ragauskaitė,
G. Kubiliūtė, M. Matušauskaitė

III-oji vieta apskrities etape.

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II (rajono) etapas 
Domantas Augustinas IVG kl. I-oji vieta, pateko į respublikinio etapo atrankinę 

dalį

Zoninės kvadrato varžybos
K.Kubilius, A.Mikėnas, 
S.Pečiukas, A.Petronavičius, 
N.Zdanevičius J.Dagys, 
E.Gotautas, L.Lelevičius, 
E.Mikėnas, L.Petronavičius, 
N.Rinkiavičius6

5-6 klasių
berniukų
komanda

II-oji vieta

Lietuvos mokinių 66-osios matematikos olimpiados rajono etapas
Dalyvavo 5 mokiniai

Pijus Jovaiša 6 kl.  II-oji vieta
Timas Jackus IVG III-oji vieta

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 49-ojo konkurso rajono etapas
Dovilė Dalmantaitė IVG I-oji vieta

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas
Dovilė Dalmantaitė IVG I-oji vieta, pateko į respublikinį etapą

Nacionalinis konkursas „Švari kalba – švari galva“
Dagnė Augustinaitė 5 kl. Pateko į antrąjį etapą

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (pavasario sesija)

Dalyvavo 91, laimėti 45 diplomai (I laipsnio – 14, II laipsnio – 13, III laipsnio – 18)
Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (anglų kalba)

(pavasario sesija)
Eglė Kalendaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas 4 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 7 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Dominykas Kuliavcevas 1G kl. I-ojo laipsnio diplomas 

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (lietuvių kalba)
(pavasario sesija)

Vakaris Matušauskas 4 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Fausta Kumpinaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Gabija Jareckaitė 4 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Rugilė Stankūnaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Rugilė Kiznytė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Džiugas Kukuris 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 7 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Auksė Adomaitytė 5 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Dominyka Mickutė IG kl. III-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (matematika)



(pavasario sesija)
Vakaris Matušauskas 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 7 kl. I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (informacinės technologijos)
(pavasario sesija)

Eglė Kalendaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Emanuele Marchi 4 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Gabija Jareckaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Džiugas Kukuris 4 kl III-ojo laipsnio diplomas

Nojus Briedis 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Neda Strelčiūnaitė 5 kl. I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Nikita Rinkiavičius 5 kl. III-ojo laipsnio diplomas 

Miglė Matušauskaitė 7 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Timas Jackus IVG kl. I-ojo laipsnio diplomas 

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (biologija)
(pavasario sesija)

Džiugas Kukuris 4 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Gabija Jareckaitė 4 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Rugilė Kiznytė 4 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Auksė Adomaitytė 5 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Miglė Matušauskaitė 7 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (geografija)
(pavasario sesija)

Miglė Matušauskaitė 7 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Dominykas Kuliavcevas IG kl. III-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (istorija)
(pavasario sesija)

Neda Strelčiūnaitė 5 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė 5 kl. II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2017“  (fizika)
(pavasario sesija)

Miglė Matušauskaitė 7 kl. III-ojo laipsnio diplomas

Matematikos konkursas „Kengūra“
Dalyvavo 16 mokinių

Domas Vasiliauskas 2 k. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – II-III 
vieta

Pijus Jovaiša 6 kl. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – III vieta

Domantas Augustinas IIIG kl. savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – III vieta

Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 6-10 kl. 

Kotryna Prankaitė 8 kl. nugalėtoja

Konkursas „Kalbų kengūra“ (lietuvių kalba)



Dalyvavo 2 mokiniai
Augustė Jasiukaitytė 2 kl. Auksinis diplomas

 Dalvyda Marija Šležaitė 3 kl Auksinis diplomas

Konkursas „Kalbų kengūra“ (anglų kalba)
Dalyvavo 1 mokinys

Aurelijus Plesnevičius 3 kl. Oranžinis diplomas

Konkursas „Gamtos kengūra“
Dalyvavo 15 mokinių

Augustė Krasauskaitė 3 kl. Sidabrinis diplomas

Dalvyda Marija Šležaitė 3 kl Oranžinis diplomas

Rajoninis Jaunųjų kompiuterininkų konkursas
Dalyvavo 3 mokinai

Pijus Jovaiša 6 kl. II-oji vieta

Dagnė Augustinaitė 5 kl. II-oji vieta

Panevėžio krašto 5-9 klasių jaunųjų matematikų 23-oji olimpiada
Dalyvavo 3 mokiniai

Pijus Jovaiša 6 kl II-oji vieta

Rajoninės pavasario kroso estafečių varžybos

Gabija Kubiliūtė, 
Kamilė .Krisiūnaitė,
 Lukas Staškevičius, 
Florentinas.Vainickas,
 Irūna Morkevičiūtė, 
Sandra Mockūnaitė,
 Arminas Banelis,
 Jaunutis.Katkūnas. 

7-8 kl, 
I-IVG  kl.

I-oji vieta, pateko į apskrities etapą.

Pasvalio rajono mokyklų kvadrato varžybos (pradinukai)

J.Banelis, U.Bartusevičiūtė, 
U.Burkauskaitė, 
A.Jasiukaitytė, V.Pociutė, 
P.Pupeikis, V.Volkovas, 
J.Zalupa 3 kl. M.Čeponis, 
J.Gagieckas, A.Krasauskaitė, 
A.Rinkiavičius, D.Šležaitė, 
E.Ruzaitė 4 kl.

3-4 kl. III-oji vieta

Pasvalio rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybos (berniukai ir mergaitės)

K.Kubilius, A.Mikėnas, 
S.Pečiukas, A.Petronavičius, 
N.Zdanevičius, J.Dagys, 
E.Gotautas, L.Lelevičius, 
E.Mikėnas, L.Petronavičius, 
N.Rinkiavičius

5-6 kl berniukų komanda užėmė III-ąją vietą

Pasvalio rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybos (berniukai)

K.Kubilius, A.Mikėnas, 
S.Pečiukas, A.Petronavičius, 
N.Zdanevičius, J.Dagys, 
E.Gotautas, L.Lelevičius, 
E.Mikėnas, L.Petronavičius, 
N.Rinkiavičius

5-6 kl. I-oji vieta



Rajoninės jėgos ir greičio varžybos „Sportas – jėga“ merginų ir vaikinų komandos

A.Masilionytė, I.Morkevičiūtė,
D.Mickutė, A.Janulytė.

I-II G kl. Merginos užėmė III-ąją vietą
A.Masilionytė bendroje įskaitoje, individualiose 
pasiekimuose, merginų tarpe iškovojo I vietą.

Rajoninės sportinės žaidynės, karių dienai paminėti

I.Morkevičiūtė, V. Sivickas, 
E.Bartašius, S.Mickeliūnas

I-IV G kl. III-oji vieta
Atskirose rungtyse I.Morkevičiūtė iškovojo I vietą

Pasvalio rajono vaikinų 5-7 kl. mažojo futbolo (5 prieš 5) pirmenybės

Respublikinis anglų kalbos konkursas
Dalyvavo 4 mokiniai

Rajoninis meninio skaitymo konkursas
Dalyvavo 1 mokinys

Rajoninė biologijos olimpiada
Dalyvavo 3 mokiniai

Rajoninė rusų kalbos olimpiada
Dalyvavo 2 mokiniai

Rajoninis Logo konkursas
Dalyvavo 1 mokinys

Dr. J. Kazicko Aukštaitijos krašto programuotojų konkursas
Dalyvavo 1 mokinys

Informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankos dalis
Dalyvavo 1 mokinys

Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikinis etapas
Dalyvavo 1 mokinys

Rajoninis 6-8 kl. anglų kalbos konkursas
Dalyvavo 5 mokiniai

Rajoninė geografijos olimpiada  „Mano gaublys“
 Dalyvavo 4 mokiniai

5-6 klasių gamtos mokslų olimpiada
Dalyvavo 4 mokiniai

Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ rajoninis etapas
Dalyvavo 2 mokiniai

Rajoninės šaškių varžybos 
Dalyvavo 4 mokiniai

Rajoninis gamtos mokslų konkursas „FizasBiochemis“
Dalyvavo 9 mokiniai

Rajoninės Šviesoforo varžybos
Dalyvavo4 mokiniai

Žalioji olimpiada (pusfinalis)
Dalyvavo 13 mokinių

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, II etapas
Dalyvavo 5 mokiniai

2.3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (mokinių skaičius ir dalis proc.; pagalbos teikimas ir
pan.) 

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

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m.

47 46 37



Mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, skaičius 
mokykloje

2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m.
Didelių
poreikių 

Vidutinių
poreikių 

Nedidelių
poreikių  

Didelių
poreikių

Vidutinių
poreikių 

Nedidelių
poreikių 

1 17 28           1           10         26

Rugsėjo  pirmomis  dienomis  naujų  mokinių  tėveliai  su  savo  vaikais  apsilanko
logopedo kabinete. Jei yra pastebima kalbėjimo ar kalbos sutrikimų, rašo sutikimą vaiko galių ir
sunkumų  vertinimui  Pumpėnų  gimnazijos  VGK.  Vaikai  vertinami,  sudaromi  sąrašai,  kurie
suderinami  Pasvalio  švietimo  pagalbos  tarnyboje  ir  tvirtinami  gimnazijos  direktoriaus.  Tėvams
sutikus, teikiama logopedo pagalba pagal sudarytą tvarkaraštį. 

Mokytojai,  pastebėję  savo  klasėse  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turintį  mokinį,
informuoja VGK ir tėvus. VGK nustačius, kad mokiniui reikia palengvinti programą, jis su tėvais
siunčiamas į   Pasvalio  ŠPT išsamesniam specialiųjų  ugdymosi  poreikių įvertinimui.  Sudaromas
Švietimo  pagalbos  gavėjų  sąrašas,  kuris  suderinamas  Pasvalio  švietimo  pagalbos  tarnyboje  ir
tvirtinamas gimnazijos direktoriaus. Spec. pedagogė dirba pagal specialiųjų pratybų tvarkaraštį.

Pagalbos  mokiniui  specialistai  konsultuoja   mokytojus  dėl  ugdymo  programų
parengimo ir specialiųjų mokymo būdų taikymo specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, pataria
tėvams jų vaikų ugdymo klausimais.  Pagalbos mokiniui  specialistų  pratybos vyksta logopedo ir
spec. pedagogo kabinetuose, pamokose. 

SUP mokiniams mokytojai pusmečiui rengia pritaikytas, individualizuotas programas.
Mokytojai  bendradarbiauja vieni su kitais, su spec. pedagoge, mokytojo padėjėja, logopede, klasių
vadovais, tėvais, dalijasi atsakomybe ir konkrečiomis pareigomis, sprendžiant specialiųjų poreikių
turinčių  mokinių  ugdymosi  problemas.   Mokytojai,  atsižvelgdami  į  Pasvalio  ŠPT  vertinimo
rekomendacijas,  pamokose specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skiria šiek tiek lengvesnes
užduotis, stengiasi papildomai paaiškinti. 

Gimnazijoje  SUP  mokiniai  dalyvauja  neformaliojo  ugdymo  veikloje,
organizuojamuose konkursuose, socializacijos projektuose.

2016–2017m. keturiolikai mokinių buvo pašalinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai. 
Ugdymo  ir  specialiosios  pagalbos  sėkmę  ir  problemas  rodo  pakartotinas  mokinių

vertinimas Pasvalio ŠPT. 2016–2017 m. Švietimo pagalbos tarnyboje buvo vertinama 11 mokinių.
Iš jų SUP lygis sumažėjo 5 mokiniams (46 %), 4 mokiniams (36 %) – nepakito, 2 mokiniams (18
%) padidėjo.

         Gabius mokinius skatiname dalyvauti konkursuose, olimpiadose ir kt. Tokie mokiniai
brandos  egzaminus  išlaiko  aukštais  balais.  Labai  gabiems  mokiniams  rekomenduojame  rinktis
Panevėžio miesto gimnazijas.         

          Su motyvacijos stokojančiais mokiniais problemos kyla dėl jiems nepalankių sąlygų
šeimoje, dėl pačių mokinių žemų siekių ir prasto savęs vertinimo. Tokių mokinių pasiekimai būna
vidutiniai arba žemesni už vidutinius. Kai kurie mokiniai nebaigia pagrindinio ar vidurinio ugdymo
programos. 

2.4. Neformalusis  ugdymas (kiek priklauso valandų pagal ugdymo planą ir kiek skirta; būrelių
skaičius;  mokinių,  lankančių  būrelius  skaičius  ir  dalis  proc.;  lankančių  neformaliojo  ugdymo
užsiėmimus ne mokykloje mokinių skaičius ir dalis proc.; ryškiausi pasiekimai; pilietinis ir tautinis
ugdymas ir pan.) 

Neformalusis ugdymas Mokykloje Už mokyklos ribų
Lankančiųjų mokinių 
skaičius 2015 m.

118/64 proc. 29/16 proc.

Lankančiųjų mokinių 
skaičius 2016 m.

120/66 proc. 30/17 proc.



Lankančiųjų mokinių 
skaičius 2017 m. 

125/70 proc. 70/39 proc.

Neformalusis
ugdymas

Ugdymo plano valandų
panaudojimas

Būrelių
skaičius

Priklauso
valandų pagal
ugdymo planą

Skirta valandų
pagal ugdymo

planą
2015 m. 27 24,5 17
2016 m. 27 24 17
2017 m. 27 23 16

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 gimnazijoje veikė 17 neformaliojo ugdymo būrelių. Iš viso panaudota 24 valandos. Būrelius
lankė  120 mokinių,  tai  sudaro  66  % 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,  dainuoja 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 metu. 

2.5. Mokinių sveikatos priežiūra mokykloje (mokinių skaičius ir dalis proc. pagal sveikatos grupes;
sveikatinimo renginiai ir pan.) 

2015–2016 mokslo metai
Klasės
Grupės

Mokinių
skaičius

Sveikatos grupės
1 2 3 Kitos gr. Nenurodyta

Ikimokyklinio ugd.
grupė

20 50 25 20

Priešmokyklinio ugd.
grupė

13 15 46 31
8-5gr

Kalno ikimokyklinio
 ugd. grupė

15 53 27 7

1 klasė 13 23 39 15
8-4gr
8-5gr

8

2 klasė 8 38 25 13 25
3 klasė 18 17 39 33 11
4 klasė 17 18 41 12 29
5 klasė 10 30 70
6 klasė 16 44 13 25 19
7 klasė 10 60 10 10 20
8 klasė 16 38 25 25 6

1G klasė 22 36 14 27 14
2 G klasė 14 57 7 21 14
3 G klasė 19 26 16 42 5-4gr 5



4G klasė 18 39 11 39 5

2016–2017 mokslo metai

Klasės
Grupės

 Mokinių
skaičius

Sveikatos grupės

1 2 3
Kitos gr.

Nenurodyta

Ikimokyklinio ugd.
grupė

23 52 30 9 9

Priešmokyklinio ugd.
grupė

15 33 33 27

Kalno ikimokyklinio
 ugd. grupė

14 57 7 14 22

1 klasė 16 38 38 12 12
2 klasė 14 7 57 7 7-4gr
3 klasė 9 33 56 11
4 klasė 18 22 39 22 11
5 klasė 18 22 33 17 22
6 klasė 11 18 82
7 klasė 16 32 13 32 6-5gr 13
8 klasė 12 33 42 8 17

1G klasė 14 36 22 22 7-4gr 7
2 G klasė 20 45 5 35 15
3 G klasė 13 38 8 8 38
4G klasė 18 33 22 33 6

2017–2018 mokslo metai
Klasės
Grupės

Mokinių
skaičius

Sveikatos grupės
1 2 3 Kitos gr. Nenurodyta

Ikimokyklinio ugd.
grupė

20 50 20 10 15

Priešmokyklinio ugd.
grupė

19 22 42 31 5

Kalno ikimokyklinio
 ugd. grupė

15 47 33 7

1 klasė 15 46 27 13 7-5gr 7
2 klasė 16 6 44 19 6-5gr 31
3 klasė 14 29 43 14 14
4 klasė 8 38 38 12 12
5 klasė 20 15 45 25 15
6 klasė 21 38 19 10 33
7 klasė 10 10 70 20
8 klasė 16 44 13 37 6

1G klasė 18 39 33 17 11
2 G klasė 13 46 31 15 8-4gr
3 G klasė 19 32 5 37 26
4G klasė 12 17 25 17 41

Sveikatinimo veiklos 2017 metais

Paskaitos – diskusijos ,,Kelionė į ateitį“ 5–8 klasių mokiniams.
Popietė  ,,Tarp mūsų mergaičių“: lytiškumo, rengimosi šeimai, savivertės ugdymo ir moteriškumo 
paskaitos 1G –4G klasių mokinėms.
Lytiškumo paskaitos: ,,Vyras – moteris, paauglystė“ 1G–2Gklasių berniukams. ,,Meilė, lytinis 
ugdymas ir švietimas“ 3G–4G klasių berniukams.
Klasės palydėjimas – interaktyvūs užsiėmimai 8 klasės mokiniams.
Pokalbių ciklas „Lytinis brendimas“ 5–9 klasių mergaitėms.
Pokalbiai, diskusijos: rūkymo žala, kaip mesti rūkyti 7–4G klasių mokiniams.
Judėjimas sveikatos labui: tempimo ir apšilimo pratimai 5–8 ir 1G–4G klasių mokiniams.
Piešinių konkursas ,,Ačiū, kad esu“ 1–4 klasių mokiniams.
Paskaita mokytojams ,,Asmenybių tipai. Perdegimas“.
Vasaros stovykla ,,Paauglys ne auglys“.
Pedikuliozė. Profilaktikos rekomendacijos. Pokalbiai, diskusijos.
Dalyvavimas konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“.
Šokis-mankšta 5–4G  ir 1–4 klasių mokiniams.
„Apeik stadioną“.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.
Sveikuolių būrelio veiklos skatinimas: lankstinukai, stendai , užsiėmimai, straipsniai, pamokėlės, 
akių mankšta, dantų profilaktika.



Užsiėmimai su 1–4 klasių Sveikatos būrelio mokiniais. 
Pamokos, paskaitos, diskusijos aktualiais, einamaisiais sveikatos klausimais. 
Supažindinimas su sveikatai palankiu maistu. Mokyklos bendruomenė.
Kuprinių svėrimo akcija 1–4G klasių mokiniams.
Stendų rengimas apie sveikatos išsaugojimą.
Individualios ir grupinės konsultacijos besikreipiantiems bei esant problemai.

2.6. Mokinių lankomumas, prevencinės veiklos organizavimas.

Mokinių pamokų lankomumas.

Pamokų  lankomumo  prevenciją  reglamentuoja  2013  m.  kovo  15  d.  direktoriaus
įsakymu Nr. V-35 patvirtintas Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos
aprašas.  Kiekvieną mėnesį  klasių vadovai  direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui pateikia  ataskaitas
apie  vadovaujamos  klasės  mokinių  pamokų  lankomumą  ir  taikytas  prevencijos  priemones  per
mėnesį.  Gimnazijos  nustatyta  tvarka  su  ataskaitomis  (pusmečio,  metinėmis)  supažindinami
mokiniai,  jų  tėvai  (globėjai),  klasėje  dirbantys  mokytojai,  pagalbos  mokiniui  specialistai,
administracija.  2017 m. rugsėjo 15 dienos Vaiko gerovės komisijos protokolu Nr. 12 patvirtinta
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos teikimo mokinį (-ę) svarstyti vaiko gerovės komisijai tvarka. 

2014–2015 m. m.  vienam 1–12 klasės mokiniui  teko 3,43 nepateisintos pamokos,
2015–2016 m. m. – 6,28, tačiau 2016–2017 metais – 17,13 pamokų.  Situacija pablogėjo 2017 m.
sausio–birželio mėnesiais. Dėl  problemų šeimose, sveikatos problemų 8 mokiniai praleido labai
daug pamokų be pateisinamų priežasčių (IG klasės1 mokinys, IIG – 2 mokiniai, IIIG – 2 mokiniai,
IVG – 3 mokiniai).   Visi minėti atvejai gimnazijos administracijai,  Vaiko gerovės komisijai  yra
žinomi,  spendžiant  problemas  bendradarbiauta  su  įvairiomis  institucijomis,  mokiniams  teikta
pagalba.   2017–2018  m.  m.   I  pusmetį   vienam  mokiniui  tenka  2,17  nepateisintų  pamokų.
Lankomumo problemos  sprendžiamos  bendradarbiaujant  klasių  vadovams,  socialinei  pedagogei,
Pumpėnų,  Pušaloto  seniūnijų  socialinėms  darbuotojoms.  Problemos  aptariamos  Vaiko   gerovės
komisijoje,  klasių  vadovų  susirinkimuose,  mokytojų  tarybos  posėdžių  metu.  Tėvai  nuolat
informuojami  apie  problemas,  didelis  dėmesys skiriamas tėvų naudojimosi  elektroniniu  dienynu
analizei.  Mokiniams,  kurie  neturi  interneto  namuose,  sudaromos  sąlygos  pasižiūrėti  pažymius
gimnazijoje  (socialinio  pedagogo  kabinete,  bibliotekoje,  klasių  vadovų  kabinetuose),
atspausdinamas popierinis variantas. 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 mažėja gimnazijoje atsidarius ikimokyklinio ugdymo grupėms).  

Prevencinės veiklos organizavimas

Smurto, patyčių prevencija gimnazijoje vykdoma pagal Pumpėnų gimnazijos Vaiko
gerovės  komisijos  patvirtintą  Vaiko gerovės  komisijos  patyčių  prevencijos  veiksmų planą  2017
metams.  Vaiko  gerovės  komisijos  posėdžių  metu  nuolat  aptariamos,  analizuojamos  mokinių
saugumo problemos, ieškoma sprendimo būdų, naujų prevencijos formų, mokslo metams baigiantis
pateikiami pasiūlymai gimnazijos direktoriui (2016–2017 m. m. pasiūlyta dėl naujos laisvalaikio
zonos įkūrimo. 2017 m. rugpjūčio 31 d. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktorius įsakymu Nr. V-
133 patvirtino Pumpėnų gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą, su
kuriuo gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta posėdžio metu.  
 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  įrengtos  vaizdo  stebėjimo  kameros.  Vaiko  gerovės
komisijos  iniciatyva   stebėjimo  kamerų  vaizdo  medžiaga   išsaugoma  ilgesniam  laikotarpiui.
Konfliktinės  situacijos  sprendžiamos  bendradarbiaujant  socialinei  pedagogei,  klasių  vadovams,
mokytojams, tėvams ir gimnazijos administracijai. Siekiant išsiaiškinti, kaip jaučiasi gimnazijoje 1–



4 klasių mokiniai,  atlikta  anketinė mokinių ir  tėvų apklausa (2017 m. gruodžio 11 d. Pumpėnų
gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-191). Mokinių apklausos rezultatai  pristatyti  tėvams per
Tėvų  dieną  2017  m.  gruodžio  mėn.   Gimnazija  bendradarbiauja  su  Pasvalio  rajono  Švietimo
pagalbos tarnyba, kurios specialistai  teikia pagalbą gimnazijos mokiniams, mokytojams, tėvams,
pagalbos  mokiniui  specialistams.  2017  metų  gruodžio   mėnesį  Pasvalio  ŠPT  psichologė  J.
Stipinienė  vedė  grupinius  užsiėmimus  5,  IIG,  IVG klasių  mokiniams  apie  konfliktų  sprendimo
būdus, patyčias. 
 Kasmet  minima   Tolerancijos  diena,  socialinė  pedagogė  organizuoja  renginius,
akcijas, skirtas patyčių prevencijai (Savaitė be patyčių, klasių valandėlės). Savaitės be patyčių 2017
metu didelis  dėmesys buvo skiriamas mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių gerinimui,  vyko
sportinės  varžybos,  kuriose  dalyvavo  ir  mokinių,  ir  mokytojų   komandos.  Vyko  karaokės
konkursas, 7 klasės mokiniai vyko į Pasvalio ŠPT, į užsiėmimą, skirtą patyčių prevencijai, išrinktas
draugiškiausias gimnazijos mokinys (-ė), draugiškiausias pradinukas (-ė) ir t.t. Socialinė pedagogė
G.  Kiaunienė   kartu  su  informacinių  technologijų  mokytoja  R.  Žemaityte  kasmet  organizuoja
Draugiško  interneto  savaitei  skirtus  užsiėmimus,  akcijas  apie  bendravimą  virtualioje  erdvėje,
socialiniuose tinkluose, saugumo problemas, jų sprendimo būdus. Gimnazijai suteiktas  ,,Saugios
elektroninės erdvės“ ženklas (galioja iki 2019 m. sausio 1 d.)

Bendraujame  ir  bendradarbiaujame  su   Pasvalio  policijos  komisariato  pareigūnais,
Pumpėnų, Pušaloto seniūnijų socialinėmis darbuotojomis, Pasvalio vaikų teisių apsaugos tarnybos
specialistėmis,  Pasvalio  bendruomenės  namų  psichologe.  Bendradarbiaujant  su  Pumpėnų
socialinėmis  darbuotojomis  tėvams  iš  socialinės  rizikos  šeimų  pasiūlyta  lankyti   Pasvalio  ŠPT
specialistų organizuojamus pozityviosios tėvystės kursus.  Bendradarbiaujant su Pušaloto seniūnijos
socialine  darbuotoja   du  mokiniai  vežiojami  į  Pasvalį  psichologo  konsultacijoms.   Kasmet
gimnazijoje socialinė pedagogė G. Kiaunienė organizuoja ,,Metų rinkimus“, kurių metu mokiniai
paskatinami už gerus poelgius, toleranciją, draugiškumą. 

Žalingų įpročių prevencija

 Žalingų  įpročių  prevencija  gimnazijoje  vykdoma  sistemingai,  įsijungia  visa
bendruomenė.  Didelis  dėmesys  skiriamas  mokinių  užimtumui.  Gimnazijoje  apie  70  % mokinių
lanko  įvairius  būrelius.  Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo
prevencijos  programa,  Bendrųjų kompetencijų,  Gyvenimo įgūdžių  ugdymo programa,  Sveikatos
ugdymo  integruojamoji  programa  integruojamos  į  priešmokyklinio  ugdymo  grupės  veiklą,  1–4
klasių  dalykų  pamokas,  klasės  valandėles,  neformaliojo  švietimo,  projektinę  veiklą.  Devintus
metus gimnazijoje vykdomas žalingų įpročių prevencijai skirtas projektas ,,Žalingiems įpročiams
NE! Sportui – TAIP !“ (koordinatorė socialinė pedagogė G. Kiaunienė), kuriame dalyvauja apie 75-
80%  gimnazijos  bendruomenės  narių.  Projekto  metu  organizuojamose  veiklose  dalyvauja
mokytojai,  mokiniai,  mokinių  tėvai  (vyksta  sporto renginiai,  akcijos,  ruošiami  sveiki  pusryčiai,
vyksta diskusijos, užsiėmimai apie sveiką gyvenseną ir t.t.). Baudų mėtymo turnyras,  vykstantis
Tarptautinės nerūkymo dienos metu, jau tapo tradiciniu gimnazijos renginiu. 

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,  susikūrė  2  merginų  futbolo  komandos,  dažnai  vyksta  draugiškos
varžybos  su  kitomis  Pasvalio  rajono  mokyklomis.  Pastaruoju  metu  mokinius  užsiimti  sportine
veikla labai motyvuoja aukšti sportiniai pasiekimai rajono, apskrities varžybose. 
 Gimnazijoje  vykdomos  tęstinės  prevencinės  programos  ,,Iveikiame  kartu“,  ,,Zipio
draugai“,  ,,Obuolio  draugai“,  gimnazija   dalyvauja  Sveikatą  stiprinančių  mokyklų  programoje.
Chemijos,  gamtos mokytoja  koordinuota Sveikatą  stiprinančios  programos ,,Sveikata  ir  sportas“
vykdomas veiklas. Kiekvienais metais socialinė pedagogė  G. Kiaunienė organizuoja tęstinę vaikų
vasaros socializacijos programą  vaikams iš socialiai remtinų šeimų ,,Aš ir tu – mes kartu!“, kurios
metu ugdomi gyvenimo įgūdžiai. Sveikatos priežiūros specialistė organizuoja judriąsias pertraukas,
bendradarbiaudama  su  Pasvalio  visuomenės  sveikatos  biuru  kviečia  lektorius,  kurie  veda
užsiėmimus 5–8, IG–IVG klasių mokiniams.



2.7. Dalyvavimas projektuose 

Metai Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas Laikotarpis Gauta lėšų ar pan.

2015

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

2015-06-01–
2015-06-11 d.

150,00 Eur

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

2015-04-09–
2015-12-31 d.

550,00 Eur

3. Projektas  „Sveikatingumo  centro
patalpų remontas“

2013-02-25–
2015-05-27

5568,86 Eur

2016

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

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

2.8. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis 

Glaudžiai bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir skatinant jungtis prie el. dienyno, 3,4
proc. padidėjo tėvų prisijungimas prie el. dienyno. Pagerėjo  mokinių pažangumas nuo 83,12 
(2015–2016 m. m.) iki 99,11 proc. (2016–2017 m.m.), išaugo pusmečių įvertinimų pažymių 
vidurkis nuo 6,79 iki 7,00.

Bendradarbiaujame su Pasvalio sporto mokykla, Vilniaus Sostinės krepšinio mokykla,
Pumpėnų seniūnijos sporto renginių organizatore taip pat su rajono mokyklų kūno kultūros 
mokytojais. Vaikams sudaromos sąlygos sportuoti tiek būrelių metu, tiek vakarais. Pagerėjo 
mokinių sportiniai pasiekimai varžybų turnyrų metu.

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

2015 m.
         Direktorius rūpinosi, kad įsteigtame ikimokyklinio ugdymo skyriuje būtų paruoštos

patalpos, įsigytas inventorius ir ugdymo priemonės.
        Taip  pat  rūpinosi,  kad  būtų  kokybiškai  ir  laiku  atlikti  gimnazijos  pastatų

modernizavimo darbai.



2016 m.
Direktorius rūpinosi, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje būtų suformuota dar

viena ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje būtų ugdomi 2–3 metų vaikai.
2017 m.
Direktorius rūpinosi, kad mokykloje dirbtų specialistai, turintys reikiamą išsilavinimą

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

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.) 

MOKINIO KREPŠELIS

Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
planas
2017 M

Panaudoti
asignavim

ai

planas
2016 

Panaudoti
asignavim

ai

planas
2015 

Panaudoti
asignavim

ai

2 3 6 7 6 7 6 7

IŠLAIDOS
1

354900,0
0

354900,0
0

347300,0
0

347300,0
0

343242,0
0

343242,00

Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 

2 337000,0 337000,0 341000,0 341000,0 336715,0 336715,0

Darbo užmokestis pinigais 6 257800,0 257800,0 260600,0 260600,0 255450,0 255450,0
Socialinio draudimo įmokos 11 79200,0 79200,0 80400,0 80400,0 81265,0 81265,0
Prekių ir paslaugų 
naudojimas

12 17900,00 17900,00 6300,00 6300,00 6527,00 6527,00

Vadovėliai 18 2200,0 2200,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Mokymo priemonės 19 8700,0 8700,0 1400,0 1400,0 2057,0 2057,0

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

23 500,0 500,0 200,0 200,0 139,0 139,0

Kvalifikacija 30 1500,0 1500,0 700,0 700,0 993,0 993,0
Pažintinės kelionės  270,0 270,0 190,0 190,0 130,0 130,0
Profesinis orientavimas 31 240,00 240,00 260,00 260,00 60,00 60,00
IKT  2090,00 2090,00 1050,00 1050,00 1148,00 1148,00
Darbdavio parama pinigais    300,00 300,00   
Ilgalaikis turtas (  2400,00 2400,00 200,00 200,00   

IŠ VISO 
307

354900,0
0

354900,0
0

347300,0
0

347300,0
0

343242,0
0

343242,00

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Išlaidų pavadinimas
Eil.
Nr.

planas
2017 M

Panaudoti
asignavim

ai

planas
2016 

Panaudoti
asignavim

ai

planas
2015 

Panaudoti
asignavim

ai

2 3 6 7 6 7 6 7

IŠLAIDOS
1

180600,0
0

180561,2
9

151700,0
0

151683,9
0

135638,0
0

135637,06

Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 

2 125000,0 124972,3 105100,0 105083,9 86405,0 86404,3

Darbo užmokestis 3 95600,0 95598,05 80300,0 80286,70 65389,0 65389,0
Socialinio draudimo įmokos 8 29400,0 29374,23 24800,0 24797,20 21016,0 21015,31



Prekių ir paslaugų naudojimas 12 55600,00 55589,01 46600,00 46600,00 49233,00 49232,75
Mitybos išlaidos  1600,00 1626,11 800,00 800,00 200,00 200,00
Ryšių paslaugos 18 600,0 627,56 600,0 595,89 545,0 545,0
Transporto išlaikymas 19 8600,0 8600,0 6000,0 6000,0 5098,0 5098,0

Patalynės skalbimas  300,0 300,0 300,0 283,09 711,0 711,0

Kitos prekės 22 11100,0 11100,0 9000,0 9033,14 8954,0 8954,0

Kvalifikacija
23 300,0 300,0 400,0 400,0 294,0 293,75

Komunalinės paslaugos 30 16500,0 16500,0 21300,0 21258,66 23064,0 23064,0
Kitos paslaugos 31 13600,00 13600,00 6300,00 6330,00 6805,00 6805,00
Darbuotojų sveikatos tikrinimas  100,00 41,03 100,00 99,22   
Remonto išlaidos  2900,00 2894,31 1200,00 1200,00   
Darbdavio parama pinigais    600,00 600,00   
Ilgalaikis turtas      3562,00 3562,00
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180600,0
0
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151700,0
0

151683,9
0

135638,0
0

135637,06

Įvykdyta proc. 99,98 99,98 99,99

Gauta 2 proc. pajamų lėšų

Metai 2015 m 2016 m 2017 m
GAUTA (Eur) 576,98 688,00 812,75
PANAUDOTA (Eur) 213,00 646,60 409,34
    

2015-01-01 d. lėšų likutis buvo 299,73 Eur. 2015 metais gauta 576,98 Eur. Panaudota
213,00 Eur. Buvo apmokėta už geriamąjį vandenį mokytojų kambaryje, valgykloje ir ikimokyklinio
ugdymo grupėje 213,00 Eur.

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. 

2017 m. gauta 812,75 Eur. 406,00 Eur panaudota pirkti mokymo priemonėms pradinio
ugdymo kabinetams.

Skolos.

Eil.Nr. Tiekėjo pavadinimas 2015 m 2016 m 2017 m
1 Telia Lietuva, AB 22,12 20,69
2 UAB „Tele 2“ 1,74 0,08 2,74
3 AB „Energijos skirstymo 

operatorius“
66,01 253,18 32,31

4 UAB „Elektrum Lietuva“ 391,79 465,08 172,25
5 UAB „Pasvalio gerovė“ 61,75 87,77 0
6 UAB „Ekskomisarų biuras“ 10,18 10,18 21,76
7 UAB „Konica Minolta Baltia“ 11,50 36,69 0
8 S. Kvedarauskienės įmonė 890,60 815,35 464,98
9 UAB Lindstrom 20,38 20,38 20,38
10 Pasvalio r. paslaugų ir užimtumo 

centras
28,28 31,90 4,48

11 UAB „Gelsva“ 30,30 27,04 10,77
12 UAB “Pasvalio vandenys“ 8,74 1,24
13 Pasvalio sporto mokykla 88,21

Iš viso: 1534,65 1756,39 839,81
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3.2. Aprūpinimas mokymo priemonėmis, vadovėliais, mokykliniais baldais ir t.t.

Vadovėlių mokyklai netrūksta. Ne visi vadovėliai pritaikyti dirbti pagal atnaujintas bendrąsias 
ugdymo programas. Kai kurių vadovėlių leidyba vėluoja, todėl negalime laiku įsigyti. Dalies 
poreikio patenkinti negalime dėl lėšų stokos. Trūksta e. vadovėlių. Mokykla sudaro sąlygas 
mokytojams ir mokiniams naudotis egzaminatorius.lt, e. bibliotekos, Eduka  ištekliais.
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.
Panaudojant  interneto  išteklius  galima  labiau  sudominti  mokinius,  taikyti  įvairius  mokymo
metodus. 
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

2016 m. 
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.
Buvo kreiptasi į Savivaldybę žodžiu ir raštu. Žodžiu buvo atsakyta, kad Savivaldybė tikisi kvietimo 
teikti paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos fondų, bet kvietimų teikti paraiškas nebuvo 
paskelbta, todėl ES lėšų nebuvo gauta. Savivaldybė savo biudžeto lėšų neskyrė.
2017 m.
Gimnazijos administracija toliau bandė įtikinti Savivaldybės vadovus, kad būtina renovuoti katilinę.
Savivaldybė 2017 m. biudžete skyrė dalį reikalingų lėšų katilinei renovuoti. Bus skelbiamas 
konkursas katilinės renovavimo darbams.

Mokyklos direktorius ____________ ______________
     (parašas) (vardas, pavardė)


