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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 
rezultatai bei rodikliai) 

Gimnazija – tai ugdymo institucija, kurioje vertinamas kiekvienas bendruomenės narys. 
Mokiniams gimnazijoje teikiamas kokybiškas išsilavinimas, formuojamos vertybinės nuostatos ir 
sudaromos palankios sąlygos mokinių asmenybės raiškai. 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 2022 metais įgyvendino 2020-2022 metų strateginį 
tikslą – kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę. Šį tikslą siekėme 
realizuoti per išsikeltus uždavinius: 

       1. Mokinių ir mokytojų emocinio intelekto lavinimas siekiant aukštesnių ugdymo(si) 
pasiekimų. 

       2. Šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos, atviros nuolatiniam modernizavimui, kūrimas. 
Siekdami šių tikslų įgyvendinome pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

kompiuterizavome gimnazijos kabinetus, parengėme mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planą, 
aptarėme gimnazijos ir mokytojų indėlį į ugdymo rezultatus, įgyvendinome  naujų  mokinių 
adaptacijos ir mokymosi stilių analizės programas. 

Ne visi 2022 metų gimnazijos tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti:  kabinetai nevisiškai 
aprūpinti naujais baldais, neparengtas gimnazijos palėpės atnaujinimo projektinis pasiūlymas, 
nesutvarkyta pasenusi elektros instaliacija  naujojo pastato kabinetuose, nebaigta kurti gimnazijos 
bendruomenės skatinimo sistema. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu pagerėjo bendradarbiavimas su miesto progimnazijomis, 
pagrindinėmis  mokyklomis, gimnazijomis ir Lietuvos universitetais. Gimnazijoje vykdomi tyrimai 
padeda mokiniams greičiau adaptuotis bendruomenėje, efektyviai spręsti iškilusias problemas ir 
tobulinti gimnazijos veiklą. 

 2022 m. į gimnaziją priimti 168 (104 mergaitės ir 64 berniukai) pirmokai iš 20 Panevėžio 
miesto ir rajono mokyklų, suformuotos 24 klasės, kuriose mokosi 684 mokinai. Per paskutinius 
trejus metus santykinai didėjo merginų dalis gimnazijoje ir šiuo metu ji sudaro 60 proc. Gimnazijos 
mokinių mokymosi vidurkis 8,05, pažangumas 98 proc.. Mažėja gerai ir labai gerai besimokančių 
mokinių skaičius, mažėja nepateisintų  pamokų skaičius mokiniui. Geriausiai pagal klases mokosi 
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trečiokai, ketvirtokai, antrokai  ir pirmokai. Gimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos likviduoti 
mokymosi spragas 20 įvairių mokymo dalykų konsultacinių centrų, jiems  skirtos 28 valandos.  

      Gimnazijoje dirba 58 mokytojai, iš jų ekspertai – 6, mokytojai metodininkai 
– 43, vyresnieji mokytojai – 6, mokytojai – 3. Gimnazijoje  3,4 proc. mokytojų stažas nuo 10 iki 15 
metų, 3,4 proc. – nuo 20 iki 25 metų, 93,2 proc. – daugiau nei 25 metai. Gimnazijos mokytojų 
vidutinis amžius 58 metai.  

2022 metais 205 mokiniai tapo 43 įvairių dalykų respublikos, apskrities ir Panevėžio miesto 
olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais ar prizininkais. Mokinius olimpiadoms, konkursams bei 
varžyboms ruošė 29 mokytojai: R.Burbaitė parengė po 75 mokinius, I.Tvarijonienė-11, K.Bražinskas, 
E.Tumėnaitė ir V.Ivanauskaitė po 7, J.Jurevičiūtė,  G.Arsabienė ir V.Rimaitė po 6, V.Gudaitė, 
G.Juzulėnienė ir D.Baltrišiūnienė po 4. 

         Gimnazijos mokinių parlamento veikla 2022 metais  mokinių pageidavimu orientuota į 
karjeros pasirinkimą, todėl kiekvieną mėnesį po keletą kartų aktyviai bendradarbiaujant su JBG 
Alumni valdyba, organizuoti renginiai – sėkmės istorijos “Pasilieku po skambučio”, „JBG Didžiojo 
brolio/sesers“ projektas, mokinių tarpusavio pagalbos platforma „MentoriAUK“.   Jautriai reaguota 
į prasidėjusį karą Ukrainoje – gausiai aukota Ukrainos mokiniams, gimnazijoje organizuota 
draugystės popietė su Ukrainos mokiniais, gyvenančiais Panevėžyje. Parlamentarai sėkmingai 
sprendė  individualias gimnazistų problemas per projektą „Protenis“.  

  Aktyvi gimnazijos  kun.J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų  kuopos veikla, kurioje dalyvauja per 
13  moksleivių. 

          Gimnazijos muziejus rengė temines parodas, nufilmavo visus gimnazijos renginius, 
atnaujino muziejų 455 eksponatais, skaitmenizavo nuotraukas bei dokumentus, organizavo 
konferencijas gimnazijoje ir mieste, jame apsilankė per 20 įvairių delegacijų bei ES atstovybės 
Lietuvoje vadovas, 1995 m absolventas Marius Vaščega, 1994 m. absolventas Mindaugas Balčiūnas 
ir kt. Su gimnazija ir muziejaus ekspozicija susipažino Lietuvos Švietimo mokslo ir sporto ministrė 
Jurgita Šiugždinienė, Estijos ambasados Lietuvoje delegacija ir kt. Nuolat leidžiamas „Mūsų 
kalendorius“. Jame paminimi žymiausi mūsų mokyklos žmonės ir įvykiai. Iš viso muziejuje yra per 
14000 eksponatų. Muziejaus fondus papildė baigta tvarkyti buvusio gimnazijos direktoriaus ir 
muziejaus kūrėjo Vytauto Baliūno asmeninio fondo medžiaga. Minint įkūrimo 50 metų jubiliejų, 
gimnazijos muziejui suteiktas Vytauto Baliūno vardas. Prie muziejaus durų  atidengta vardinė 
lentelė „Gimnazijos istorijos Vytauto Baliūno muziejus“. 

         Sudarytas gimnazijos socialinis pasas.  Nemokamas maitinimas skirtas 37 mokiniams (tai 
sudaro 5,4 proc. gimnazijos mokinių), iš jų – 8 mokiniai gauna maitinimą su pusryčiais. 42 
mokiniams skirta parama mokinio reikmenims įsigyti. Gimnazijoje mokosi 123 mokiniai, deklaravę 
gyvenamąją vietą ne Panevėžio mieste.  Mokosi 7 specialiųjų poreikių mokiniai. Iš viso pravesti 537 
individualūs pokalbiai su mokiniais ir 128 individualūs pokalbiai su mokinių tėvais. Pagrindinės 
problemos išlieka tos pačios: pamokų lankomumas, mokinių santykiai su tėvais, mokytojais, 
mokinių emocinė sveikata. 

        2022 metais buvo patvirtinta 1777700 eurų išlaidų sąmata. Iš jų: 1745200 eurų – mokinio  
krepšelio lėšos; 326200 eurų – gimnazijos aplinkos finansavimas; 7700 eurų – specialiosios lėšos. 
Gimnazijoje teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos, gaunamos lėšos už valgyklos nuomą. Lėšos 
naudojamos gimnazijos  reikmėms pagal patvirtintas sąmatas. 2022 metais gimnazija gavo fizinių 
asmenų pajamų 1,2 proc. mokesčio  paramos 11842,98  eurų. 

Rūpinausi kompiuterinės bazės ir interneto plėtra. Gimnazijoje atnaujintas bevielis 
internetas.  

Gimnazija, kaip socialinis partneris, dalyvauja Europos Sąjungos remiamuose 2 projektuose, 
juose gauta  per 33220 eurų. Gimnazija laimėjo savivaldybės finansuojamus projektus „Sidabrinė 
naktis 2022“. 
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       Dalyvavau  3 mokyklų vadovų skyrimo komisijų darbe. Esu Panevėžio kolegijos tarybos 
narys. Aktyviai bendradarbiauju su vietiniais laikraščiais „Panevėžio balsas“ ir „Sekundė“ bei žurnalu 
„Reitingai“, internetinėmis naujienų agentūromis AINA ir JP rašydamas straipsnius ir duodamas 
interviu. Rūpinausi  gimnazijos kalėdinio atviruko bei kalendoriaus išleidimu. 

 Manau, kad reikia tobulinti skirtingus gebėjimus turinčių mokinių ugdymą, aktyviau 
bendradarbiauti su miesto progimnazijomis, mokytis dirbti su gabiais ir specialiųjų poreikių 
mokiniais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, aktyviau įsijungti į STEAM  mokyklų tinklą. 

  Manau, kad pagerėjo pamokų kokybė, jos tapo įdomesnės, mokytojai nuolat tobulina savo 
praktinius informacinių technologijų įgūdžius. Informacinės technologijos, mokytojų kompiuterinis 
raštingumas, ugdymo rezultatai ir dalyvavimas olimpiadose – tai tos sritys, kuriomis galime 
didžiuotis. 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.Atnaujinti 
gimnazijos  
mokinių 
vertinimo 
sistemą. 

Atnaujintą 
gimnazijos  
mokinių 
vertinimo 
sistemą 
integruoti į 
gimnazijos 
ugdymo planą. 

1. Bus sudaryta 
darbo grupė 
gimnazijos mokinių 
vertinimo sistemai 
atnaujinti ir 
papildyti. 
 
2. 10-15 proc. 
padidinti 
konsultacijų centrų I 
klasių mokiniams.  
 
3. Atlikta I klasių 
gimnazistų ugdymo 
rezultatų pokyčio 
analizė po I 
pusmečio. 

1. Parengtas „Mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas“   

(Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazijos direktoriaus 

2022 m. liepos 19 įsakymas 

Nr. V– 39). 

2. 2022 mokslo metais I 

gimnazijos klasių mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti 

skirtos 34 val. per savaitę 

(1258 metinės valandos). 

3. Atliktas I klasių mokinių ir 

mokytojų tęstinis tyrimas „I  

klasių mokinių savijauta 

gimnazijoje“, kuris per Tamo 

dienyną ir tėvų susirinkimo 

metu pristatytas tėvams. Su 

gimnazistų ugdymo rezultatų 

pokyčiais supažindintos 

Panevėžio miesto 

progimnazijų administracijos. 

1.2.Švietimo 
prieinamumo ir 
ugdymo kokybės 
gerinimas. 

Pagerėjusi 
ugdymo  kokybė  
pagerins 
gimnazistų 
individualius 
ugdymosi 
rezultatus. 

 
1. Abiturientų 
geriausių įvertinimų 
rodiklis mieste 
(valstybinių 
egzaminų šimtukai) 
sudarys daugiau kaip 
50 proc. visų 

 

1. Abiturientų geriausių 

įvertinimų rodiklis mieste 

(valstybinių egzaminų 

šimtukai) sudarė 70 proc. visų 

geriausių miesto abiturientų 

vertinimų. Gauti 156 įvairių 
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geriausių 2021 metų 
Panevėžio miesto 
vertinimų. 
 
2. 25 proc. 
gimnazijos mokinių 
dalyvaus įvairaus 
lygio dalykų 
olimpiadose, 
konkursuose, 
varžybose, iš jų 50 
proc. taps 
prizininkais, 
nugalėtojais, 
laimėtojais. 
 
3. Bus parengti du 
projektai gimnazijos  
ugdymo kokybės 
gerinimui. 
 
4. Bus atliktas 
mokinių tyrimas 
„Kokios priežastys 
lemia ugdymo 
kokybės pokyčius? 

 

 

dalykų įvertinimai nuo 86 iki 

100 balų. 

2. 43 įvairių dalykų   

olimpiadose, konkursuose ir 

varžybose  205 (30 proc.) 

mokinių tapo nugalėtojais bei 

prizininkais. Iš viso įvairiose 

olimpiadose, konkursuose bei 

varžybose dalyvavo per 50 

proc. besimokančių mokinių. 

3. 2022 metais buvo baigtas  

ERASMUS+ projektas 

Nr.2019-1-LT01-KA101-

060158 „Socialinių emocinių 

įgūdžių tobulinimas siekiant 

naujų mokinių adaptacijos 

sėkmės”. Švietimo paramos 

fondas galutinę ataskaitą 

įvertino aukščiausiu 100 balų 

vertinimu. 

Kaip socialiniai partneriai 

dalyvavome Erasmus  

programos KA101 „Asmenų 

mobilumas mokymosi tikslais 

2020-2022 metais“ veiklose. 

Gimnazija pateikė keturis 

projektus ugdymo kokybei 

gerinti ir gavo finansavimą:  

3.1. Kauno technologijos 

universiteto ir Jungtinės 

Karalystės finansuojamas 

DEC projektas „Engineering 

design initiatyve for schools“. 

3.2. TOLI institutas (JAV) 

„Tikiu, kad viskas turi būti 

užrašyta…”(iš 1. Rudaševskio 

dienoraščio) (Rita Stonienė). 

3.3. TOLI institutas (JAV) 

„Atrask kitokią Lietuvą ir 

gimtąjį miestą“ (Auksė 

Sereikienė). 

3.4 Panevėžio miesto 

savivaldybės finansuojamas 

projektas „Šokio marga pynė“ 

(Kristina Nainienė). 

4.Atliktas I gimnazijos klasių 

mokinių tyrimas „Kokios 

priežastys lemia ugdymo 

kokybės pokyčius?“, kuris 

pristatytas mokiniams ir jų 

tėvams susirinkimo metu, per 
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klasių valandėles ir per 

TAMO dienyną. 

 
1.2.Įgyvendinti 

STEAM srities 
dalykų 
programas 
gimnazijoje. 

Pagerės 
gimnazijos 
mokomųjų 
kabinetų 
materialinis ir 
techninis  
aprūpinimas. 
Gerės darbo 
sąlygos 
gimnazijos 
mokiniams ir 
mokytojams. 
Mokytojai ir 
mokiniai įgis 
naujų 
kompetencijų. 
 

1. Bus techniškai 
atnaujintas ir 
modernizuotas  
fizikos mokomasis 
kabinetas. 
 
2. Informacinių 
technologijų 
kabinete bus 
atnaujinta 15 
mokinių mokymosi 
vietų. 
 
3. 10 seniausių 
kompiuterių 
gimnazijos mokytojų 
darbo vietose bus 
pakeista naujais. 
 
4. Mokiniai ir 
mokytojai dalyvaus 
ne mažiau kaip 
dviejose STEAM 
centro, inžinerijos 
akademijos, 
Panevėžio kolegijos 
ir Kauno 
technologijos 
universiteto 
Panevėžio instituto, 
„Amilina“, 
Biotechnologijos 
instituto, VU 
Gyvybės mokslų 
centro 
organizuojamose 
veiklose. 
 
5.Bus suorganizuotos 
mokinių robotikos 
varžybos 
gimnazijoje. 

1. Suremontuoti ir atnaujinti 
fizikos kabinetas ir fizikos 
paruošiamasis. Šiems 
darbams išleista per 14000 
eurų.  
                                 
2. Nupirkta 16 naujų 
kompiuterių informacinių 
technologijų kabinetui. 
3. Atnaujinta 20 mokytojų  ir 
mokinių darbo vietų. 
  
4. Gimnazijos mokiniai per 
įvairias pamokas dalyvavo 
arba buvo supažindinti su  
dviem STEAM veiklomis 
įvairiose  Panevėžio ir 
Lietuvos ugdymo įstaigose ar 
įmonėse. 
 
5. Robotikos varžybos buvo 
organizuojamos ne 
gimnazijoje, o Panevėžio 
„RoboLabas“ patalpose, kur 
vyko dvi tarptautinės 
robotikos varžybos: 
5.1.2022-05-07 Automation 
2022; 
5.2.2022-11-12 „Robotų fiesta 
2022“. Jose dalyvavo 
Lietuvos ir Latvijos robotų 
kūrėjai. Gimnazijos mokiniai 
ir mokytojai ne tik organizavo, 
dalyvavo, bet ir teisėjavo 
šioms varžyboms.  
Daugiau informacijos apie 
varžybas rasite JBG Robotics 
puslapyje:  https://www.face
book.com/jbgrobotics 
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IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☒ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal 

sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginio planavimo ir šiuolaikinio vadovavimo kompetencijos. 

7.2. Virtualių aplinkų (Google Drive, Dropbox, OneDrive) panaudojimas vadyboje. 

7.3. Patirtinio ir įtraukiojo ugdymo kompetencijų naudojimas mokymui(si). 

 


