
                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                          Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-18

 PASVALIO RAJONO PUMPĖNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

(2014 m. sausio 1 d.–2015 m. sausio 1 d.)

1.1.1. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1.2.  Mokyklos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir interneto  svetainės adresai

Pasvalio  r.  Pumpėnų  vidurinė  mokykla,  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

1.2.1. Mokyklos struktūra     

       Pumpėnų vidurinė mokykla
      Pumpėnų vidurinės mokyklos Kalno skyrius nuo 2014-09-01 d. (įsteigtas Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-110).
       Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyrius.

1.3.  Mokyklos vadovai

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

dirba nuo 2002 metų.
Mokyklos direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui Vladas Cucėnas, III vadybinė

kategorija, dirba  nuo 2009 metų.

1.4.  Mokinių ir klasių komplektų skaičius

Pumpėnų vidurinė mokykla
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2011-09-01 12 1 36 3 89 4 47 2 40 2 224 12
2012-09-01 14 1 38 3 74 4 46 2 29 2 201 12   
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



Pumpėnų vidurinės mokyklos Kalno skyrius
Ikimokyklinio  ir
priešmokykl. ugd. gr.
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Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyrius
Priešmokykl.
ugd. gr.

1–4 kl. Iš viso

V
ai

k
ų

 s
k.

K
o

m
p

le
k

tų
sk

. M
ok

in
ių

 s
k.

K
o

m
p

le
k

tų
sk

. M
ok

in
ių

 s
k.

K
o

m
p

le
k

tų
sk

.

2011-09-01 - - 17 2 17 2
2012-09-01 - - 10 1 10 1
2013-09-01 - - 12 1 12 1
2014-09-01 - - 12 1 12 1

1.5.  Mokinių vežiojimas 2014-09-01 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 0 0 0 6 0 6 0 0

1-4 klasės 17 5 0 0 12 0 17 1 0

5-8 klasės 39 8 0 0 31 0 39 1 0

9-10 klasės 15 11 1 0 3 0 15 0 0

11-12 klasės 16 11 1 0 4 0 16 2 0

Iš  viso (01-05
eil. suma)

93 35 2 0 56 0 93 4 0

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

31 6 0 0 25 0 31 2 0

Iš  viso  pavežama  %  nuo
bendro mokinių skaičiaus

17 0,01 0 27 0 44 0,02 0

1.5. Nemokamas mokinių maitinimas.

2014-09-01 d.  nemokamas  maitinimas  buvo skirtas  78 mokiniams.  Tai  sudaro   37  % viso
mokinių skaičiaus.
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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.)

36 8 (22 %) 20 (56 %) 8 (22 %) - -

1.7. Darbuotojų etatų sąrašas.

Darbuotojai, finansuojami iš Mokinio krepšelio lėšų:

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius

1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3. Direktoriaus  pavaduotojas  neformaliajam

ugdymui
1

4. Bibliotekininkas 1
5. Socialinis pedagogas 1
6. Specialusis pedagogas 1
7. Logopedas 1
8. Mokytojo padėjėjas 0,5
9. Kompiuterinių sistemų specialistas 1
10 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1,5

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
8. Kiemsargis 1
10. Pastatų priežiūros darbininkas 2
11 Ikimokyklinio  ugdymo  auklėtojo

padėjėjas
1

2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI

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

2014 m. mokyklos veiklos plane buvo numatyti du metiniai veiklos tikslai: 
1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas.
2013–2014  mokslo  metais  Pumpėnų  vidurinė  mokykla  vykdė  ikimokyklinio,

priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas.  Rinkūnų  skyriuje  buvo
vykdoma pradinio  ugdymo  programa.  Nuo 2014 m.  rugsėjo  1  d.  Pasvalio  rajono  savivaldybės
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tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kalno skyrius. Kalno skyriuje buvo vykdomos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos.

2013–2014 mokslo metus sėkmingai baigė ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 100
procentų  mokinių,  pagrindinio  ugdymo  pirmą  dalį  baigė  ir  pažymėjimus  gavo  100  procentų
mokinių. Pagrindinio ugdymo programą sėkmingai baigė ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą
gavo 95 procentai mokinių. Sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą, išlaikė egzaminus ir gavo
brandos atestatus 100 procentų abiturientų.

Pedagogų kolektyvas, siekdamas, kad mokymasis mokiniui būtų kuo įdomesnis, o ugdymosi
rezultatai būtų geresni, skatina mokinius dalyvauti konkursuose, olimpiadose, varžybose, kuriose
gali  pasitikrinti  savo  žinias  ir  įgūdžius,  pasivaržyti  su  kitų  mokyklų  mokiniais  ir  įgyti  naujų
kompetencijų.

Mokiniams,  kuriems mokytis  sekasi  sunkiau,  sudarytos  sąlygos  likviduoti  žinių  spragas.
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 mokyklos.

Išanalizavus 2013–2014 mokslo metų mokinių pasiekimus, buvo pastebėta, kad 50 procentų
sumažėjo  papildomus  (vasaros)  darbus  turinčių  mokinių.  Apklausus  mokinius,  paaiškėjo,  kad
konsultacijos turėjo teigiamą įtaką mokinių pasiekimams.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikė specialioji ir socialinė pedagogės,
logopedė,  mokytojo  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.

Mokykla 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.

Karjeros  diena  mokykloje  tapo  tradiciniu  renginiu.  Tą  dieną  mokiniai  išgirsta  kelių
specialybių atstovų pasakojimus apie jų atliekamą darbą, gauna vertingų žinių, gali geriau pasiruošti
pasirinkti būsimą profesiją bei tikslingai pasirinkti studijų kryptį. Karjeros konsultantė rengė 5–12
klasių mokinių karjeros planus.

Mokykla siekė, kad kuo daugiau mokinių tėvų apsilankytų mokykloje bent kartą per mokslo
metus  ir  pasikalbėtų  su mokytojais  apie mokinio sėkmes  ir  problemas.  Buvo organizuota  Tėvų
diena,  kurioje mokinių tėvai  galėjo  išgirsti  informaciją  apie mokyklos  veiklą, bei  sužinoti,  kaip
sekasi jų vaikams.

2. Saugios, kultūringos ir modernios mokyklos kūrimas.
Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje – vienas pačių svarbiausių uždavinių. Buvo atlikta

mokinių apklausa ir išsiaiškintos nesaugiausios vietos mokykloje ir kieme. Paaiškėjo, kad tai yra
koridoriai  pertraukų metu.  Siekdami sustiprinti  koridorių stebėjimą nusprendėme,  kad pertraukų
metu  budės  po  du  mokytojus.  Tai  padėjo  išvengti  galimų  mokinių  konfliktų,  mokyklos  turto
gadinimo. Bet budintys mokytojai gali kontroliuoti ne visą mokyklos teritoriją, vykstant pamokoms
budinčiųjų nėra, todėl buvo nuspręsta įsigyti vaizdo stebėjimo kameras ir jas įrengti keliose vietose,
kurias  sunkiau  kontroliuoti.  Šis  sprendimas  pasiteisino,  kadangi  padeda  išaiškinti  kilusius
konfliktus, vagystes, turto gadinimą ar pabėgimą iš pamokų. Kitais metais planuojame įrengti dar
kelias kameras.

Mokyklos teritorija neaptverta tvora, todėl sunku kontroliuoti pašalinių žmonių patekimą į
mokyklos  teritoriją,  vakarais  ir  naktimis  po  mokyklos  teritoriją  yra  važinėjama  lengvaisiais
automobiliais ir motoroleriais, kai kada važinėjama po stadioną, gadinama stadiono danga ir bėgimo
takai. Mokyklai kol kas nepavyko rasti lėšų aptverti bent dalį teritorijos.

Trečius  metus  vykdoma  mokyklos  kultūros  kėlimo  programa.  Kasmet  yra  numatoma,
kokiomis  temomis  bus  kalbama  klasių  valandėlių  metu.  Kiekviena  klasė  suplanuoja,  kokiuose
kultūros  renginiuose  apsilankys,  po  to  renginiai  aptariami,  įspūdžiais  pasidalijama  mokyklos
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internetiniame  puslapyje.  Didelis  dėmesys  skiriamas  mokinio  vadovėlių,  pratybų  sąsiuvinių
estetinei išvaizdai.

Kasmet stengiamasi įsigyti naujų vadovėlių, metodinės, grožinės literatūros. Visi mokiniai
yra aprūpinti vadovėliais, patys privalo įsigyti tik pratybų sąsiuvinius. 2014 metais buvo nupirkti du
vaizdo  projektoriai  ir  vienas  kompiuteris.  90  procentų  kabinetų  jau  aprūpinti  kompiuteriais  su
interneto  prieiga  ir  vaizdo  projektoriais.  Aprūpinimas  kompiuterine  technika  dėl  lėšų  trūkumo
vyksta per lėtai, dalis kompiuterių jau technologiškai pasenę, taip pat ir informatikos kabinete.

Treti  mokslo  metai  vyksta  mokyklos  pastatų  renovacija.  Nesutvarkyta  sporto  salė,
technologijų kabinetai, aktų salė, treniruoklių salė. Šiomis patalpomis mokytojai negali naudotis ir
joje vesti užsiėmimų, dėl to nukenčia ugdymo kokybė.

Ryškiausi pasiekimai:
            Mokykloje ryškūs pasiekimai sportinėje veikloje. Iš daugelio varžybų mokiniai grįžta
prizininkais. Mokiniai dažnai gauna apdovanojimus už dalyvavimą įvairiose piešinių ar dailės darbų
parodose.  Aukšti  pasiekimai  rusų  ir  anglų  kalbos  olimpiadose  ir  konkursuose.  Geri  pasiekimai
meninio skaitymo konkursuose.

Mokyklos tradicijos:
            Kiekvienais mokslo metais lapkričio mėnesį mokykloje 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 mokykloje 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 mokykloje organizuojamas
rajoninis Meninio skaitymo rusų kalba konkursas.

2.2. Ugdymo rezultatai
2.2.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
2013–2014 mokslo metais 10 klasėje mokėsi 21 mokinys. Iš jų 1 mokinys buvo ugdomas

pagal individualizuotą ugdymo programą.

10 klasės mokinių dalyvavimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP).
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PUPP rezultatai
Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuvių kalba 0 0 0 9 2 4 3 0 0 0  
Matematika 3 5 5 3 1 1 0 0 0 0

2.2.2. Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 10-okų veikla

Iš viso baigė 10 klasę 20
Mokosi  11  klasėje  Pumpėnų
vidurinėje  mokykloje

16

Mokosi profesinėje mokykloje 4
Nesimoko, nedirba 0
Kartoja kursą 10 klasėje 1

2.2.3. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

2013–2014 mokslo metų pabaigoje buvo 12 dvyliktokų.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Lietuvių
kalba

Anglų
kalba

Istorija Matematika Geografija Biologija Chemija

Informa
cinės

technolo
gijos

Fizika

Pasirinko
VBE

9 4 7 5 6 5 1 2 1

Išlaikė 
VBE

7 4 7 3 6 5 1 1 1

16–35 4 2 5 2 1 3 1 1 1
36–85 2 2 2 1 5 2 0 0 0
86–100 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauti 
aukščiausi 
VBE balai

97 72 52 40 80 53 28 25 20

2.2.4. Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Tolimesnė 12-okų veikla 

Iš viso baigė 12 klasę 12
Mokosi aukštojoje mokykloje 5
Mokosi profesinėje mokykloje 6
Nesimoko, nedirba 1
Dirba 0

2.2.5. Kurso kartojimas (kartojančių kursą mokinių skaičius ir dalis proc.)

1 – 4 klasėse 5 – 8 klasėse 9 – 10 klasėse 11 – 12 klasėse Iš viso

Mokinių skaičius 50 65 32 33 180
Kartojančių kursą
mokinių skaičius

0 0 2 0 2
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Kartojančių kursą
mokinių  dalis
procentais

0 0 6,25 0 1,11

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. Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 
rajono mokyklų smiginio varžybos

3/2 vieta

2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų respublikinio teisinių 
žinių konkurso „Temidė“ regioninis 
etapas

5/3 vieta

3. Pasvalio rajono moksleivių kroso 
varžybos Policijos taurei laimėti

1/1 vieta

4. Rajoninis Dailyraščio rusų kalba 
konkursas 10 klasių grupė

1/1,2 vietos

5. Lietuvos mokinių dailės olimpiados 
rajono etapas

1/3 vieta

6. Kalbų kengūra 2014 (anglų kalba) 4/2 auksiniai 
diplomai, 2 
oranžiniai 
diplomai

7. Kalbų kengūra 2014 (lietuvių kalba) 5/2 auksiniai, 1 
sidabrinis, 2 
oranžiniai 
diplomai

8. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo 
žvilgsnis“

2/2 diplomai

9. Edukacinis konkursas „Olimpis 2014“ 5/3 pirmo 
laipsnio, 1 antro 
laipsnio, 1 trečio 
laipsnio diplomai

10. 2014 m. nacionalinis moksleivių 
konkursas „Švari kalba – švari galva“

3/1 2 vieta

11. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurso regioninis etapas

1/1 1 vieta

12. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurso rajoninis etapas

1/1 1 vieta

13. Rajoninis jaunųjų kompiuterininkų 
konkursas

1/1 1 vieta

14. Rajoninis 6–10 klasių mokinių anglų 
kalbos konkursas

5/1 1 vieta

15. Rajoninis jaunųjų literatų konkursas 
„Kai plunksna prabyla“ poezijos sekcija

1/1 2 vieta

16. Lietuvos mokinių technologijų 
olimpiados II etapas

2/2 1 vieta
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17. Pasvalio krašto jaunųjų matematikų XII 
konkursas

1/1 3 vieta

18. Rajoninis meninio skaitymo rusų kalba 
konkursas

3/1 1 
nugalėtoja

2.3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.

Specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama 23 mokiniams. Tai sudarė 11 %  nuo bendro
mokinių skaičiaus. Specialiąją pedagoginę pagalbą pamokų metu teikė specialioji pedagogė, kuri
dirba  pagal  grupinių  ir  pogrupinių  užsiėmimų  tvarkaraštį.  Mokiniai  buvo  ugdomi  pagal
individualias ir pritaikytas bendrojo ugdymo  programas. Specialiųjų poreikių mokiniams padėjo
mokytojo padėjėja.

Logopedinius užsiėmimus lankė 56 mokiniai. Pratybos vyko 1–3 kartus per savaitę. Vienas 
mokinys išvyko gyventi ir mokytis į užsienį, vienam Pasvalio ŠPT parašytose išvadose logopedo 
pagalba jau nereikalinga. Kiti padarė didesnę ar mažesnę pažangą. Jiems sutrikimas iš dalies 
pašalintas.

Logopedinio darbo tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą 
mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Švietimo pagalbos gavėjų (mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų) sąraše 2014–
2015 m. m. rugsėjo mėnesį buvo 68 mokiniai, o sausį – 66. Devyniolikai mokinių logopedo pagalba
buvo skirta Pasvalio ŠPT.  Kitiems pagalbą skyrė Pumpėnų vidurinės mokyklos VGK ir mokyklos 
direktorius.

Didžiąją dalį (42) sudaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių
mokiniai. Rugsėjo mėnesį, kartu su tėveliais, vaikai ateina į logopedo kabinetą. Įvertinu jų kalbą ir 
tėveliams sutikus yra skiriama logopedo pagalba. Šiais mokslo metais į Pumpėnų vidurinės 
mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę atėjo 15 vaikų. Dvylika iš jų turėjo 
didesnių ar mažesnių kalbėjimo, kalbos trūkumų (praėjusiais mokslo metais iš dešimties – šeši).

 Logopedo pagalba teikiama dviem Kalno skyriaus vaikams. Mažieji vaikai netaria garsų, 
juos painioja, nesuderina sakinio žodžių gimine, skaičiumi, linksniu (ypač pradėję kalbėti 4–5 
metukų). Kalba vienažodžiais sakiniais.

2.4. Neformalusis ugdymas   

Mokykloje  ugdymo  procesas  organizuojamas  taip,  kad  visapusiškai  atsiskleistų  mokinių
gebėjimai,  todėl  daug  dėmesio  skiriama  neformaliojo  švietimo  veiklai.  Mokiniams  kasmet
sudaromos galimybės pasirinkti kuo įvairesnes neformaliojo švietimo programas.  Neformaliajam
švietimui  keliamas  pagrindinis  tikslas:  sudaryti  sąlygas  kiekvienam  vaikui  patenkinti  interesus,
saviraiškos  poreikius,  plėtoti  gabumus,  gilinti  dalykinius  gebėjimus,  padėti  apsispręsti  renkantis
ugdymo  programas,  plėsti  akiratį.  Baigiantis  mokslo  metams  rengiama  neformaliojo  švietimo
programų mugė. Mokiniai susipažįsta su mokyklos siūlomomis neformaliojo švietimo programomis
ateinantiems mokslo metams. Neformalusis mokinių švietimas mokykloje vykdomas per:
         neformaliojo švietimo programas;

kultūrinę-pažintinę veiklą;
mokyklos popamokinės veiklos renginius. 
Neformaliojo švietimo valandos paskirstomos laikantis šių principų:
valandos skiriamos atsižvelgiant į turimas Mokinio krepšelio lėšas;
atsižvelgiant į mokinių norus ir pageidavimus iš mokyklos pasiūlytų neformaliojo švietimo

programų;
atsižvelgiant į programų tęstinumą, populiarumą tarp mokinių, mokytojų patirtį;
atsižvelgiant į galimybę reprezentuoti mokyklą įvairiuose renginiuose.
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Neformaliojo  švietimo  užsiėmimus  mokiniai  renkasi  laisvai,  iki  rugsėjo  15  d.  mokinys
nusprendžia, kiek ir kokiam mokyklos siūlomam neformaliam švietimui jis gali skirti laiko. Tada
suformuojamos neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankančių mokinių grupės.

Pagal  Bendruosius  ugdymo  planus  neformaliajam  švietimui  numatyta  skirti  31  val.  per
savaitę. Atsižvelgus į mokyklos prioritetus, finansines galimybes,  mokinių pageidavimus,  skirta
24,5 val. (79 %). 16 neformaliojo švietimo užsiėmimų lanko 139 mokiniai. Tai sudaro 68 % nuo
bendro mokinių skaičiaus. Mokykloje vyksta renovacija, todėl negalime naudotis sporto sale, nėra
populiarių sportinės krypties neformaliojo švietimo užsiėmimų (išskyrus dziudo būrelį, kurio nariai
treniruojasi ne mokyklos patalpose). Mokytojų, kuriems skirtos  neformaliojo švietimo valandos –
14.

Pradinių klasių mokiniai nuolat rengia temines parodėles, su darbeliais dalyvauja rajoniniuose
konkursuose, parodose. Jiems vadovauja mokytojos J. Marcinkonytė ir G. Krušinskienė. Renginių
metu  smagiai  dainuoja  ansamblio  ,,Gama“  dalyvės,  vadovaujamos  mokytojos  R.  Andžiuvienės.
Jaunieji  žurnalistai,  vadovaujami  vadovės  G.  Kiaunienės,  operatyviai  apie  mokyklos  naujienas
informuoja skaitytojus mokyklos interneto puslapyje ir e. laikraštyje „Bumsas“.

Kasmet  švenčiamos tradicinės,  kalendorinės  šventės,  dalyvavome Sausio  13-osios  akcijoje
,,Atmintis gyva,  nes liudija“,  smaginomės  Kaziuko mugėje,  Kalėdiniame karnavale,  sveikinome
olimpiadų,  konkursų,  varžybų  nugalėtojus.  O kokia  iškilminga  ir  linksma Motinos  diena!   Šių
renginių metu bendruomenės nariai ir svečiai susipažįsta su neformaliojo švietimo rezultatais.

2.5. Mokinių sveikatos priežiūra mokykloje.

MOKINIŲ VYSTYMOSI SUTRIKIMAI IR SERGAMUMAS

1 Klasės 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
2

Mokinių
sk.

Faktinis 15 7 13 12 7 17 10 18 20 12 20 17 19 187
3 Pasitikrinusių 

sveikatą 
profilaktiškai

14 7 11 9 7 17 10 18 20 12 20 17 17 179

4 Bendras susirgimų atvejų 
skaičius

9 1 8 5 2 11 3 22 14 10 21 12 11 129

4.1 Bendras sergančių vaikų skaičius 7 1 4 4 2 10 3 8 12 5 14 11 9 90
5 Per mažas KMI 
5.1 Padidėjęs KMI (antsvoris) 1 1 1 3
5.2 Padidėjęs KMI (nutukimas) 1 1 1` 3
6 Sutrikusi klausa
7 Regos sutrikimai (bendras) 1 1 5 4 3 6 5 4 29
7.1 Žvairumas H49-H50.9 1 1 1 3
7.2 Miopija H52.1 1 1 4 1 2 5 4 3 21
7.3 Toliaregystė H52.0 1
7.4 Astigmatizmas H52.2 2 2
8 Kalbos sutrikimai
9 Kraujotakos sistemos sutrikimai 1 2 1 4
9.1 Hipertenzinės ligos I10-I15
10 Kvėpavimo sistemos sutrikimai 2 2 4 4 1 1 14
11 Nervų sistemos sutrikimai 1 1 2 4
12 Virškinimo sistemos sutrikimai
13 Urogenitalinės sistemos 

sutrikimai
1 1

14 Endokrininės sistemos sutrikimai 1 1` 1 3 2 2 1 11
15 Skeleto-raumenų sistemos 

sutrikimai
1 2 2 4 4 3 5 4 3 28

15.1 Kifozė H40-H40.2
15.2 Lordozė H40.3-H40.5
15.3 Skoliozė H41-H41.9 1 1
16 Dantys 7 3 1 1 4 5 6 3 4 2 36
16.1 Pieniniai dantys k 60 22 11 16 6 11 2 1 129
16.2 p 6 3 4 7 1 21
16.3 i
16.4 kpi 66 25 15 23 6 12 2 1 150
16.5 Nuolatiniai dantys K 3 4 9 5 11 12 8 18 6 12 88
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16.6 P 6 5 10 3 30 31 19 35 25 27 191
16.7 I 1 1 2 3 1 5 13
16.8 KPI 6 3 10 19 8 42 45 27 38 26 32 256
16.9 Sąkandžio 

patologija
Nėra

16.10 Pavienių 
dantų

2 3 2 1 8

16.11 Žandikaulių 1 1 2 1 1 6
17 Kraujas 1 1
18 Oda ir jos priedai 1 1
19 Pagrindinės fizinio pajėgumo  

grupės vaikų skaičius 
13 7 11 9 7 17 10 18 19 12 20 16 17 176

19.1 Parengiamosios fizinio pajėgumo
grupės vaikų skaičius

1 1 2

19.2 Specialiosios fizinio pajėgumo 
grupės vaikų skaičius

1 1

19.3 Atleistas 1
20 Traumos ir apsinuodijimai  S00 - 

T98
20.1 Įvykusios mokykloje
21 Kita

  Sveikatinimo renginiai, vykę mokykloje

Mokykloje buvo atlikti mokinių patikrinimai dėl pedikuliozės. Patikrinta 180 mokinių. Apie
rastus susirgimus informuoti sergančių vaikų tėvai. Kai kuriems iš jų buvo suteikta konsultacija
 apie susirgimo gydymą bei profilaktiką. Su sergančiais mokiniais kalbėta individualiai, paaiškinta,
kaip išvengti pedikuliozės pakartotinų atvejų. 

Su 5–7 klasių mokinėmis vestos 3 valandėlės apie mergaitės asmens higieną bei gyvybės
pradėjimą ir lytinių santykių pavojus.  10–11 klasių mokiniams 2 pamokos apie savęs pažinimą,
draugystę ir meilę.

 Su  5–6  klasių  mokiniais  kalbėta  apie  fizinio  aktyvumo,  mankštos,  grūdinimosi  naudą,
stebėta vaizdinė medžiaga, atlikti praktiniai rankos jėgos matavimai.

Su pradinių klasių mokiniais vestos keturios žaidybinės-pažintinės pamokos apie asmens
higieną, asmens higienos priemones, fizinio judėjimo, sveikos mitybos būtinumą.

6–7 klasių mokiniams 2 užsiėmimai apie sveiką maistą, mitybos režimą, nutukimą.
4–5 klasių mokiniams demonstruota vaizdinė medžiaga bei kalbėta apie antibiotikų poveikį,

mikrobus bei kirminus, vaistažolių vartojimą gydant susirgimus.
Su mokyklos mokiniais dalyvauta rajoniniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. 
AIDS dienai paminėti surengta savikontrolės akcija visai mokyklos bendruomenei. Akcijoje

dalyvavo apie 90 dalyvių.

              2.6. Mokinių lankomumas, prevencinės veiklos organizavimas

             Žalingų įpročių prevencija

Žalingų  įpročių  prevenciją  mokykloje  sistemingai  vykdo  visa  mokyklos  bendruomenė.
,,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,  1–12  klasių  dalykų  pamokas,  klasės
valandėles,  neformaliąją,  projektinę  veiklą.  Šeštus  metus  mokykloje  vykdomas  žalingų  įpročių
prevencijai  skirtas  projektas  ,,Žalingiems  įpročiams  NE!  Sportui   TAIP!“  (koordinatorės   vyr.
socialinė pedagogė G. Kiaunienė, kūno kultūros mokytoja R. Urbonavičienė), kuriame dalyvauja
apie 80 % mokyklos mokinių. Antrus metus mokykloje vykdomas sveikos gyvensenos skatinimo
projektas  „Gyvenk  sveikai“   klasė,  vadovė  D.  Rusakevičienė.  Taip  pat  vykdoma  prevencinė
programa  ,,Zipio  draugai“  (priešmokyklinis  ugdymas),  programa  ,,Įveikiame  kartu“  (4  klasė).
Aštuntokai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo ir žalingų įpročių prevencijos konkurse „Laisva
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klasė  nuo  (be)  svaigalų“,  vadovė  L.  Noreikienė,  žalingų  įpročių  prevenciją  vykdo  socialinė
pedagogė, klasių vadovai, sveikatos priežiūros specialistė. 

Smurto, patyčių prevencija

Smurto,  patyčių  problemai  mokykloje  skiriamas  didelis  dėmesys.  Pertraukų metu  visoje
mokykloje budi mokytojai, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Mokykloje mokosi 15 mokinių iš
socialinės  rizikos šeimų,  23 mokiniai  dėl  elgesio,  lankomumo, šeimos problemų nuolat  stebimi
socialinės pedagogės, jiems teikiama  pagalba.

Mokykloje  kiekvieną mėnesį (kartais ir dažniau) organizuojami Vaiko gerovės komisijos
posėdžiai,  kurių  metu  sprendžiamos  įvairios  problemos,  analizuojamos  jų  priežastys,  priimami
nutarimai dėl pagalbos būdų ir formų. Bendraujama ir bendradarbiaujama su  Pasvalio policijos
komisariato  pareigūnais,  Pumpėnų  seniūnijos  socialinėmis  darbuotojomis.  Kiekvienais  metais
mokykla dalyvauja visoje Lietuvoje vykdomoje akcijoje ,,Savaitė be patyčių“. Akcijos metu didelis
dėmesys buvo skirtas elektroninėms patyčioms, išaiškintos saugiausios ir nesaugiausios mokyklos
vietos, organizuotos diskusijos „Facebook: privalumai ir trūkumai“, vestos integruotos pamokos ir
kt.  Organizuojami  tradiciniai  renginiai:  Tolerancijos  diena,  Nerūkymo  diena,  mokslo  metų
pabaigoje  rengiami ,,Metų rinkimai“. Mokykloje vykdoma Mokinių kultūros kėlimo programa. 

Mokinių pamokų lankomumas

Pumpėnų vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų kovo 15 d. įsakymu V-35 patvirtintas
Pumpėnų  vidurinės  mokyklos  mokinių  pamokų  lankomumo  apskaitos  ir  mokyklos  nelankymo
prevencijos  tvarkos  aprašas.  Lankomumo  prevencija  mokykloje  buvo  vykdoma  nuolat,  klasių
vadovai kiekvieną mėnesį pildė lankomumo ataskaitas, kurias pateikdavo direktoriaus pavaduotojai
ugdymui. Nors nuo 2010 metų  nepateisintų pamokų skaičius  1 mokiniui sumažėjo nuo 13,6 iki
4,5,  tačiau  lankomumas  lieka  viena  iš  aktualių  mokyklos  problemų.  Daug  pamokų   mokiniai
praleidžia  dėl  kitų  priežasčių.  Analizuojant  pamokų  praleidimo  priežastis  išaiškėja,  kad  dažnai
pamokos  praleidžiamos  be  rimtos  priežasties.  Tėvai  leidžia  vaikams  neiti  į  mokyklą,  lengvai
pateisina pamokas, pripažįsta, kad nuolaidžiauja vaikams,  retai naudojasi  elektroninio  dienyno
privalumais.

2.7. Dalyvavimas projektuose 

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas Laikotarpis Gauta lėšų ar pan.

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

2014-06-02–
2014-06-12 d.

2220,00 Lt.

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

2014-05-12–
2014-12-25 d.

1800,00 Lt.

3. Projektas „Gyvenk sveikai“ 2014-05-12–
2014-12-25 d.

500,00 Lt.

4. Vykdomas  projektas  „Sveikatingumo
centro patalpų remontas“

Nuo 2013-02-25
d.

59554,95 Lt.

2.8. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis 

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
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bendradarbiavimas su Latvijos Bauskės rajono Ozolainės pagrindine mokykla. Pasirašytos trišalės
sutartys  su  Šiaulių  universitetu,  Vilniaus  edukologijos  universitetu  dėl  studentų  praktikos
mokykloje.

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

Direktorius rūpinosi, kad įsteigtame Kalno ikimokyklinio ugdymo skyriuje būtų paruoštos
patalpos, įsigytas inventorius ir ugdymo priemonės.

Taip pat rūpinosi, kad vyktų mokyklos renovacijos darbai, esant reikalui, sprendė įvairius
klausimus, kurie iškilo pasikeitus rangovui. 

Be to, atlieka kitus teisės aktuose aprašytus darbus.

3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS

3.1. Mokyklos biudžetas.

Mokinio krepšelio lėšos:

Sąmata (Lt) Įvykdyta (Lt)
1. Darbo užmokestis 885,8 885,8
2. Socialinio draudimo įmokos 280,7 280,7
3. Vadovėliai 8,0 8,0
4. Kitos prekės 4,0 4,0
5. Kvalifikacijos kėlimas 2,0 2,0
6. Komandiruočių išlaidos 1,0 1,0
7. Pažintinė veikla, profesinis orientavimas, IKT 4,5 4,5
7. Darbuotojų socialinė parama - -
8. Ilgalaikio turto įsigijimas - -
Iš viso: 1186,0 1186,0

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

1. Darbo užmokestis 213,7 213,7 100
2. Socialinio draudimo įmokos 68,3 68,3 100
3. Ryšių paslaugos 1,8 1,7 94,4
4. Transporto paslaugos 19,6 19,6 100
5 Apranga ir patalynė 3,0 3,0 100
6. Kitos prekės 7,9 7,9 100
7. Einamasis remontas 11,3 11,3 100
8. Kvalifikacijos kėlimas 0,2 0,2 100
9. Komunalinės paslaugos 98,5 97,1 98,6
10. Kitos paslaugos 31,0 31,0 100
11. Darbdavio socialinė parama 0,3 0,3 100
12. Ilgalaikio turto įsigijimas 12,5 12,5 100
Iš viso: 468,1 466,6 99,7

GPM 2 % paramos lėšos:
2014-01-01  d.  lėšų  likutis  buvo  2025,26  Lt.  2014  metais  gauta  1568,59  Lt.  Panaudota

2558,94 Lt.  Buvo apmokėta už papildomas vaizdo stebėjimo kameras 1569,37 Lt,  už geriamąjį
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vandenį mokytojų kambaryje ir valgykloje 875,57 Lt, Registrų centrui už nuostatų perregistravimą
114,00 Lt. Pinigų likutis 2015 m. sausio 1 d. – 1034,91  Lt.

Skolos 2014-12-31 d.:
Ryšių paslaugos ir internetas – 90,73 Lt;
Mokinių maitinimo paslauga – 4373,00 Lt;
Šiukšlių vežimas – 142,15 Lt;
Elektros energija – 2679,82 Lt;
Socialinis draudimas – 11240,78 Lt;
Apsauga – 53,26 Lt;
Kilimėlių nuomos paslauga – 70,42 Lt;
Skalbimo paslaugos – 28,00 Lt;
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslauga – 851,40 Lt;
Kopijavimo aparato techninis aptarnavimas – 136,63 Lt;
Transporto degalai, atsarginės dalys – 34,52 Lt;
Buhalterinė programa – 272,25 Lt;
              Iš viso:                                     19972,96 Lt.

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

Mokymo  priemonėmis  mokykla  apsirūpinusi  iš  dalies.  Trūksta  šiuolaikinių  mokymo
priemonių, ypač chemijos, fizikos, biologijos kabinetams.
            Vadovėlių mokyklai užtenka, mokiniai patys jų neperka. Kasmet, atsižvelgiant į turimas
lėšas, perkami nauji vadovėliai, atitinkantys naujas ugdymo programas.
             Naujais mokykliniais baldais aprūpinti visi kabinetai, išskyrus chemijos ir priešmokyklinio
ugdymo grupės kabinetus.

Mokykloje  nuo  2013  m.  kovo  mėnesio  vyksta  renovacijos  darbai,  todėl  trečius  mokslo
metus negalime naudotis aktų sale, sporto sale, technologijų kabinetais.

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

Norint  užtikrinti  mokinių  saugumą ir  apsaugoti  mokyklos  turtą  būtina  aptverti  bent  dalį
mokyklos teritorijos tvora. Tvorai įsigyti reikėtų apie 3000 Eur.

Pernai  renovuotas  futbolo  stadionas,  užsėta  žolė,  kurią  reikia  nuolat  pjauti  ir  surinktą
pašalinti, kad nebūtų gadinama stadiono veja. Mokykla turi seną stumiamą vejapjovę be surinktuvo.
Reikėtų vejos traktoriaus su surinktuvu. Traktorius kainuotų apie 3000 Eur.

 

 
Direktorius                                                                            Alvydas Matuzevičius
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