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PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIO 

ATASKAITA 

 

2023-01-16 

Panevėžys 

 

Panevėžio gamtos mokyklos 2020-2022 metų strateginiame plane numatyti du tikslai: 

1. Tobulinti ugdymo proceso kokybę, užtikrinančią tinkamas sąlygas ugdyti atsakingą, 

sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį, 

didinant ugdymo organizavimo lankstumą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, taikant STEAM 

metodus. 

2. Puoselėti visuomenės ekologinį ir paveldosauginį sąmoningumą, plėtojant mokyklos 

edukacines paslaugas ir stiprinant edukacinės aplinkos patrauklumą ir saugumą. 

2022 metai buvo tretieji strategijos įgyvendinimo metai. 2022 metų veiklos plane buvo 

išsikelti trys tikslai, atitinkantys mokyklos 2020-2022 strateginiame plane numatytus tikslus.  

2022 metų veiklos prioritetas buvo skiriamas neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės 

užtikrinimui. 

 

1 TIKSLAS - Užtikrinti vykdomų neformaliojo švietimo programų prieinamumą ir kokybę, 

didinant ugdymo proceso patrauklumą, plečiant programų veiklų įvairovę bei taikant STEAM 

metodikas. 

Rezultato kriterijus  Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

NVŠ programas lankančių mokinių 

skaičius mokslo metų pabaigoje (proc. 

nuo pradėjusių lankyti programą) 

95 96 

 

1.1. Uždavinys - Įgyvendinti bendrąsias neformaliojo aplinkosauginio vaikų švietimo 

programas, ugdymo procesą orientuojant į STEAM gamtamokslinę kryptį ir vaikų bendrųjų 

kompetencijų ugdymą. 

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

NVŠ programas lankančių mokinių 

skaičius (spalio 1 d. duomenimis) 

350 

 

377 

Lauke organizuotų veiklų dalis (proc.) 40 

 

40 

STEAM krypties organizuotų pamokų 

(proc.) 

30 10 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai:  

2021-2022 m. m. į neformaliojo ekologinio švietimo programų „Gamtos takeliu“, „Kaip 

prisijaukinti lapę“, „Žemei reikia draugų“  24 grupes buvo priimti 377 mokiniai, iš kurių 43 proc. – 

pradinių klasių mokiniai, 40 proc. – priešmokyklinio amžiaus ir 17 proc. – 5-10 kl. mokiniai. 

Ugdymo procesas 22 grupėms organizuotas bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų 

patalpose, o dviejų grupių mokiniai į užsiėmimus rinkosi Gamtos mokykloje. Grupių veiklų 

kryptingo ugdymo organizavimui mokytojai parengė 23 neformaliojo ekologinio švietimo programų 

ilgalaikius planus, kuriuose atsispindėjo susitarimai vykdyti užsiėmimus lauke, praktines veiklas, 

stebėjimus, tyrimus, taikyti STEAM metodikas. Dauguma mokytojų, vykdžiusių programas ne 

Gamtos mokykloje, planavo ir ne mažiau kaip du kartus per pusmetį buvo atvykę su vaikais į 

užsiėmimus ar renginius Gamtos mokykloje ir apie 40 proc. pamokų vedė lauke: įstaigų teritorijose, 

parkuose, Gamtos mokyklos edukacinėse aplinkose. Visi mokytojai bent po kelias valandas skyrė 

STEAM veikloms, taikydami susitartus kriterijus – tarpdalykinė integracija, aktyvieji metodai, ryšys 

su gyvenimu. Deja, STEAM metodikų taikymas nebuvo toks aktyvus, kaip buvo tikėtasi. Buvo 
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svarstomos priežastys ir veiklų aktyvinimo galimybės. 2023 metų veiklos plane numatytos priemonės 

STEAM ugdymui tobulinti. 

Mokykloje nuosekliai formuojama mokinių pažangos ir pasiekimų skatinimo bei vertinimo 

sistema. Siekiant programų ir vertinimo dermės, 2022 metais buvo parengtas „Mokinių kompetencijų 

vertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas“. Bendruomenei susitarus, mokinių pasiekimai, naujos žinios 

bei įgytos kompetencijos įsivertinamos dalyvių refleksijose, pokalbių metu, pristatant atliktus 

stebėjimus, projektines veiklas, kūrybinius darbus ir kt. Mokslo metų pabaigoje, atlikdami apklausas 

„Mokinių nuomonė apie grupės veiklas“, mokytojai skatina mokinius reflektuoti ugdymo turinį, 

prisiimti atsakomybę už mokymosi pasiekimus. Pasibaigus mokslo metams arba renginių metu už 

asmeninius pasiekimus mokiniai apdovanojami diplomais, padėkos raštais, prizais. Renginiuose 

mažoji gamtos olimpiada „Pelėdžiukas“, inkilų paukšteliams gamybos konkurse „Padovanok namus 

sparnuočiui”, mokinių konferencijoje „Aplinka ir aš”, ekologinėse edukacinėse akcijose „Rudens 

kraitelė“, „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ apdovanoti 35 mokiniai. Dar 16 padėkų ar 

diplomų mokiniai pelnė už dalyvavimą ar pasiekimus kitų įstaigų organizuotuose renginiuose. 

Mokinių pasiekimai viešinami mokyklos interneto svetainėje 

https://www.gamtosmokykla.panevezys.lm.lt/, Facebook ,,Panevėžio Gamtos Mokykla“.  

 

1.2. Uždavinys - Užtikrinti neformaliojo aplinkosauginio vaikų švietimo programų 

įgyvendinimo kokybę. 

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Kvalifikacinių renginių skaičius 4 3 

Paslaugų kokybės tyrimų skaičius 2 5 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

2021-2022 m. m. NVŠ programas baigė 341 mokinys (96 proc.). Jiems išduoti nustatytos 

formos programų baigimo pažymėjimai, kuriuose aprašytos mokinių įgytos kompetencijos. 

Pažymėjimai įprasminti jų fone atspindint 2022 metų svarbiausias aktualijas – įvykius Ukrainoje 

(pažymėjimų fone vaizduojami grupių „Medžio mozaika“ ir „Žalias lapas“ Ukrainos vaikų 

palaikymo akcijai pagaminti mėlyni-geltoni paukščiai“). 

Įgyvendinant 2022 m. prioritetą - užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų kokybę – 

2022 metais buvo parengtos 3 naujos neformaliojo aplinkosauginio švietimo programos: „Žalias 

vaiko pasaulis“ – priešmokyklinio amžiaus vaikams, „Žalia gamtos žinia“ – pradinio ugdymo 

amžiaus tarpsniui ir „Atradimų žalias kelias“ – integruotam ugdymui. Programos atitinka Bendrųjų iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, užregistruotos Neformaliojo 

švietimo programų registre, orientuotos į pasaulio pažinimo, mokinio aplinkosauginių kompetencijų 

ugdymą, pozityvaus emocinio santykio su supančia gamta puoselėjimą, akcentuojant artimiausios 

aplinkos pažinimą per pojūčius, praktines veiklas lauke, STEAM veiklas bei vaikų saviraišką. Naujos 

NVŠ programos įgyvendinamos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kuriuose ugdomi 377 mokiniai. 

Darbuotojų bendrosioms kompetencijoms tobulinti toliau buvo įgyvendinama ilgalaikė 

kvalifikacijos programa „Neformaliojo švietimo mokytojų kompetencijų plėtra šiuolaikinei pamokai 

organizuoti“ (40 val.). Programos apimtyje mokytojai dalyvavo 3 kvalifikaciniuose renginiuose: 

dalyvauta susitikime, kuriame buvo pristatomi ekologiniai mokymai Tailande bei projektas apie 

Baltijos jūrą ir vandenyno ekologines problemas, organizuotas apskritojo stalo pokalbis-diskusija su 

psichologu apie vaiko ir jo socialinės aplinkos pažinimo būdus siekiant mokymosi motyvacijos ir 

sėkmės, kūrybiškumo kompetencija tobulinta seminare „Gamtos portretai“. Mokyklos darbuotojai 

pagal poreikį dalyvavo ir kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, taip pat savo kvalifikaciją 

tobulino savišvietos būdu. Nepavyko įgyvendinti plane numatytos priemonės - apsilankyti švietimo 

įstaigoje, vykdančioje gamtos ir ekologijos krypties veiklą, nebuvo inicijuotas ir tarptautinis 

bendradarbiavimas su užsienio šalių gamtosauginėmis mokyklomis.  

Siekiant ugdymo proceso kokybės, mokykloje buvo plėtojama tęstinė metodinė priemonė 

mokytojams „Į pagalbą gamtos sekliams“, kai metodininkai dalijasi gerąja patirtimi ir grupių 

užsiėmimų Gamtos mokykloje metu demonstruoja praktinių veiklų, STEAM požymių turinčių 

metodikų taikymą. Buvo parengtas siūlomų veiklų planas ir vedami  užsiėmimai: patirtinių veiklų – 
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17 užsiėmimų, tiriamųjų-pažintinių veiklų – 14 užsiėmimų, kūrybinių praktinių veiklų – 7 

užsiėmimai. Laboratoriniai darbai, panaudojant mokykloje turimą įrangą, atlikti 9 grupėse. 

Respublikos ir miesto lygmenyse buvo dalintasi gerąja profesine patirtimi trijose konferencijose: 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos organizuojamoje XXII nacionalinėje moksleivių ir mokytojų 

konferencijoje „Gamta ir mes“ buvo pristatytas pranešimas „Mokomės pažinti medžius“, 

respublikinėje 1-4 klasių mokinių praktinės veiklos konferencijoje „Mes – žemės dalis“ Rožyno 

progimnazijoje – pranešimas „Kolekcionuoju gamtą“, o Panevėžio miesto R. Sargūno sporto 

gimnazijos organizuotoje bendradarbiaujančių mokyklų STEAM dalykų mokinių ir mokytojų 

konferencijoje „Vartok ir tausok“ – pranešimas „Vartoju ir saugau gamtą“. 

Vykdant neformaliojo ekologinio vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėseną buvo 

atliekama tikslinė užsiėmimų patikra. Stebėta 18 užsiėmimų, pirmumą teikiant pirmus metus Gamtos 

mokykloje dirbančių mokytojų veiklos stebėjimui. Buvo vykdoma el. dienyno tvarkymo kokybės 

priežiūra, lankomumo stebėsena. 2022-2023 m. m. I pusmetį mokiniai vidutiniškai praleido 2,5 

užsiėmimo.  

2022 metais aktyviai veikė Mokyklos taryba. Organizuoti 4 posėdžiai, kuriuose svarstyti 

aktualūs mokyklai klausimai. Parengta ir aptarta išsami mokyklos švietimo stebėsenos rodiklių 

ataskaita. Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Dviejuose Mokytojų tarybos posėdžiuose 

svarstytas mokytojų etikos kodeksas, buvo parengtos naujos neformaliojo aplinkosauginio švietimo 

programos, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų rekomendacijos ir kt. Per metus 

organizuoti 4 mokykloje dirbančių mokytojų ir metodininkų susirinkimai, juose svarstyti aktualūs 

ugdymui ir mokyklos veiklai klausimai, tačiau nebuvo skirtas reikiamas dėmesys mokytojų 

metodinės patirties idėjų sklaidai. 

Mokykla, vadovaudamasi demokratiškais valdymo principais, siekia, kad bendruomenės 

nariai aktyviai dalyvautų veiklos planavime, tikslų iškėlime ir prisiimtų atsakomybę už jų 

įgyvendinimą. 2022 metais ypač daug dėmesio buvo skirta bendruomenės narių bei lankytojų 

apklausoms, vykdomų veiklų ir teikiamų paslaugų tyrimams. Buvo atlikta 2019-2021 m. stebėsenos 

rodiklių analizė, taip pat vykdytos 5 teikiamų paslaugų kokybės apklausos: vaikų, tėvų, mokytojų 

apklausos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui, vykdyta apklausa „Gamtos mokyklos edukacinės 

erdvės ir priemonės“; tirta mokinių nuomonė apie NVŠ programų įgyvendinimą ir grupės veiklas 

2021-2022 mokslo metais; vykdytas vaikų ir tėvų anketavimas dėl vaikų vasaros poilsio 

organizavimo kokybės; mokyklos teritorijoje buvo įrengtas stendas pavienių lankytojų nuomonei 

apie gaunamas paslaugas išreikšti. Apklausų ir stebėjimų metu gauti duomenys buvo aptarti 

Mokyklos taryboje, mokytojų susirinkimuose, naudojami veiklos planavime, tokiu būdu užtikrinama 

mokyklos veiklos kokybė. 

 

1.3. Uždavinys - Ugdyti mokinių aplinkosaugines kompetencijas ir sudaryti sąlygas jų 

saviraiškai per motyvuojančią praktinę bei kūrybinę veiklą organizuojamų renginių metu. 

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Mokinių, dalyvavusių renginiuose, 

skaičius 

350 380 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

Į mokyklos veiklas buvo įtrauktos visos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programas 

lankančių mokinių grupės (iš viso per 350 mokinių). Per metus suorganizuota 11 įvairaus pobūdžio 

renginių: mokiniai dalyvavo ekologinėse akcijoje „Draugiška gamtai šeima“, „Mes rūšiuojam“, 

elektronikos ir baterijų atliekų surinkimo akcijoje „Sugedo? Nebereikalingas? – atiduok perdirbti“, 

iniciatyvoje „Pas mus gražu. Bus dar gražiau!“, lapų grėbimo akcijoje mokyklos kieme „Lapų 

šėlsmas“, Gyvūnų metams paminėti organizuotas susitikimas su veterinarijos gydytoju – pokalbis 

apie profesiją, meilę gyvūnams, atsakomybę bei siekį užtikrinti jų ir visuomenės sveikatą, Pasaulinės 

Žemės dienos paminėjimui skirtas piešinių konkursas-paroda „Sveikinu Žemę“, mokyklos aplinkų 

puošybai panaudoti kūrybos sodo „Margučiai ritas“ metu vaikų sukurti margučiai, pasaulinei 

aplinkos dienai paminėti vaikai išsirengė žygį „Pažink ir puoselėk savo aplinką“, vyresnieji mokiniai 

dalyvavo europinio ekologinio piliečių mokslo projekte „Plastiko piratai“ – tyrė Nevėžio upės 
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užterštumą plastiku, o surinktus rezultatus perdavė mokslininkų vertinimui, organizuodami estafetę 

mokyklos kieme, vaikai įsijungė į Globalinę mokyklų veiksmo dieną. Ši veikla užregistruota 

tarptautinės iniciatyvos „Laikas senka“ (Running Out of Time) svetainėje. 

Mokinių mokslinės–tiriamosios veiklos stiprinimui mokykloje buvo atliekami debesų ir 

medžių fenologiniai stebėjimai pagal GLOBE programos metodikas. Per metus atlikta ir 

koordinavimo centrui pateikta apie 500 stebėjimo duomenų. Jų pagrindu programos „Žalia gamtos 

žinia“ mokinė parengė pranešimą „Medžių fenologiniai stebėjimai 2022 m. pavasarį ir vasarą 

Panevėžio gamtos mokykloje“ ir perskaitė jį LMNŠC organizuotoje respublikinėje GLOBE 

programos konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus“. Tiriamoji veikla ir 

stebėjimai buvo atliekami ir kitose grupėse. Praktinę tiriamąją veiklą iliustravo 6 parengti ir pristatyti 

pranešimai: grupės „Gamtos klasė“ mokinės pranešimai „Bulvės laboratorija“, „Medžių ir debesų 

stebėjimai Panevėžio gamtos mokykloje 2021 m.“ ir „Tinkamai pagamintas inkilas – geras namas 

paukščiui“, grupės „Gamtos bičiuliai“ mokinio pranešimas „Ar pupai reikia šviesos“, grupės 

„Gamtos takais“ mokinės pranešimas „Atradimai mano ūkyje“, grupės „Gamtos klasė“ mokinės 

pranešimas „Kaip aš bulvę auginau“. 

Mokyklos bendruomenė buvo ir toliau sėkmingai telkiama tvaraus gyvenimo būdo nuostatų 

formavimui per dalyvavimą Gamtosauginių mokyklų programos veiklose. Buvo atnaujintas 

Gamtosauginis komitetas, parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas pagal pasirinktas temas 

„Atliekų rūšiavimas“ ir „Aplinka“, parengta veiklos ataskaita. Už aktyvią aplinkosauginę veiklą 

bendruomenei suteikta 13-oji Žalioji vėliava. Miesto švietimo įstaigų, gavusių Žaliąsias vėliavas, 

apdovanojimo šventė buvo organizuota Gamtos mokykloje.  

Diegiant vaikams ir jaunimui atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams buvo 

įgyvendintos prevencinės veiklos. Ilgametį projektą „Noriu būti saugus“ pakeitė neigiamų socialinių 

veiksnių prevencijos projektas „Aš ir tu – mes visi kartu“. Jo veiklose dalyvavo apie 200 mokyklos 

NVŠ programas lankančių vaikų. Buvo organizuotas susitikimas su Panevėžio visuomenės sveikatos 

biuro psichologu „Ateik ir Tu!“,  kurio metu grupės „Langas į gamtą“ mokiniai pristatė inscenizaciją 

„Dainininkas” pagal K. Kasperavičiaus pasaką, kuri paskatino renginio dalyvius diskusijai. Didelio 

populiarumo sulaukė mokslo metų užbaigimo piknikai mokyklos parke „Aš ir tu – mes visi kartu“. 

Prevencinis-edukacinis renginys „Draugystės laužas“ ugdė mokinių socialinę emocinę kompetenciją. 

Renginyje dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė. 

Tolerancijos dieną paminėjome renginiu „Aš noriu tave išgirsti“, kurio metu vyko viktorina Kahoot 

platformoje, be to buvo kuriami Tolerancijos nameliai bei skirtukai su informacija, kur galima 

kreiptis pagalbos. Informacija apie Tolerancijos dienos veiklas pateikta Tarptautinei istorinio 

teisingumo komisijai. 

Mokytojai didelį dėmesį skyrė mokinių saviraiškai per motyvuojančią praktinę bei kūrybinę 

veiklą, skatino mokinius dalyvauti kitų švietimo įstaigų organizuotuose renginiuose. 2022 metais 

dalyvauta 4 miesto lygmens renginiuose, 12-oje respublikinių, viename tarptautiniame. Mokinių 

pasiekimai viešinami mokyklos interneto svetainėje www.gamtosmokykla-Apie mus-Pasiekimai.  

 

 

2 TIKSLAS - Puoselėti visuomenės ekologinį ir paveldosauginį sąmoningumą, plėtojant 

mokyklos edukacines paslaugas ir stiprinant edukacinės aplinkos patrauklumą.  

Rezultato kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

 Lankytojų skaičius  5000 6900 

 

2.1. Uždavinys - Ugdyti miesto gyventojų aplinkosaugines ir bendrąsias kompetencijas, 

užtikrinant edukacinių paslaugų pasiūlą ir kokybę. 

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Renginių skaičius 20 27 

Edukacijų ir ekskursijų skaičius 140 344 

Vaikų vasaros poilsio dieninių 

stovyklų grupių skaičius 

7 7 

http://www.gamtosmokykla-apie/
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Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

2022 metais didelis dėmesys buvo skiriamas edukacinių paslaugų pasiūlos ir kokybės 

užtikrinimui, miesto gyventojų aplinkosauginių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui. Miesto ugdymo 

įstaigų mokiniams, visuomenei, socialiniams partneriams ir vietos bendruomenėms buvo 

suorganizuoti 27 renginiai, skirti aplinkosauginiam ir paveldosauginiam švietimui. Šalia tokių 

tradicinių renginių, kaip Žemės dienos paminėjimas, Inkilų gamybos konkursas, paukščių globos 

akcija, mokinių konferencija „Aplinka ir aš“, edukacinė ekologinė akcija „Rudens kraitelė“ ir kt., 

ženklią vietą 2022 metais užėmė veiklos, skirtos Klimato kaitos aktualijoms ir Gyvūnų gerovės metų 

paminėjimui. Įgyvendinant LR Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1026 „Dėl Gyvūnų 

gerovės metų minėjimo plano", mokykla organizavo renginį miesto visuomenei „Mažesni už mus“, 

skirtą spalio 4-ąjai – Gyvūnų dienai paminėti. Mokykloje paminėtos ir Europos paveldo dienos 22 

„Susipažink-Panevėžio paveldas“. Renginio metu Panevėžio miesto gyventojai galėjo susipažinti su 

advokato Č. Petraškevičiaus vila, kurioje įsikūrusi Gamtos mokykla. 

2022 metais 31-ąjį kartą buvo organizuotas tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Išgirsti 

pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Vaikų piešinių konkursui pateikti 1446 kūrybiniai darbai iš 7 šalių: 

Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Estijos, Ukrainos, Indijos. Organizuota laureatų kūrybinių 

darbų parodos atidarymo ir apdovanojimų šventė. Laureatų darbai eksponuoti mokyklos „Žaliojoje 

galerijoje“, o vėliau organizuotos 4 keliaujančios konkurso laureatų ir dalyvių kūrybinių darbų 

parodos Vytauto  Mikalausko menų gimnazijoje ir miesto bibliotekose: Šiaurinėje bibliotekoje, 

bibliotekoje „Žiburėlis“ ir bibliotekoje „Žalioji pelėda“. 

Viena iš svarbių mokyklos veiklos krypčių – edukacinių programų bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams organizavimas. 2022 m. vykdytos 199 edukacinės programos, kuriose dalyvavo 3433 

mokiniai. Per metus atnaujintą arba parengtą 31 programa: 27 edukacinės programos, iš kurių 

devynios yra STEAM krypties, dvi programos skirtos priemonei „Kultūros pasas“ ir dvi edukacinės 

ekskursijos, iš kurių viena yra STEAM krypties. 

Stiprinant mokinių įsitraukimą į STEAM krypties programas organizuoti 2 aplinkosauginio 

ugdymo mokymai: Klimato kaitos mažinimo problemai ir Europos atliekų mažinimo savaitei. 

Bendradarbiauta su bendrojo ugdymo mokyklomis rengiant gamtinės aplinkos tyrinėjimo ir pažinimo 

veiklas „Eksperimentas gamtoje“. Į testavimo veiklas buvo pakviestos 7 miesto švietimo įstaigos.  

Siekiant įtraukti į pažintines-kūrybines veiklas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

asmenis, jiems buvo vykdytos 5 ekskursijos/edukacijos: Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro, 

Jaunuolių dienos centro ir Beržų progimnazijos specialiojo ugdymo klasėms. Pasvalio rajono  

sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ lankytojai aktyviai dalyvavo ekologinėje 

akcijoje „Rudens kraitelė“. Su Jaunuolių dienos centru buvo bendradarbiauta organizuojant 

tarptautinio piešinių konkurso laureatų kūrybinių darbų parodos atidarymo ir apdovanojimų šventę. 

Centras, įgyvendindamas iniciatyvą „Solidarumo kava“, šventės dalyvius vaišino arbata, kava ir savo 

keptais sausainiais. Jaunuolių dienos centro ugdytinių kūrybinių darbų paroda metų pabaigoje buvo 

eksponuota mokyklos „Žaliojoje galerijoje“. 

Augo lankytojų susidomėjimas mokykloje auginamais gyvūnais ir ugdymo erdvėmis. 2022 

metais jos pristatytos 129 organizuotoms ekskursantų grupėms (2247 vaikai ir suaugę asmenys), 

mokyklą aplankė 1220 pavienių lankytojų. 

Įgyvendinant priemonę „Kultūros pasas“ buvo ugdoma mokinių paveldosauginė ir ekologinė 

kultūra. Per metus buvo priimta 16 grupių į mokykloje organizuojamas 2 edukacijas: ,,Pilaitės 

paslaptys“ ir ,,Amžina atsakomybė už visa, kas gyva“. 

Mokykla organizavo mokinių vasaros poilsį. Buvo atnaujinta vaikų vasaros poilsio programa. 

Pateikta paraiška Savivaldybės vykdomam vaikų vasaros poilsio finansavimo konkursui. Vasarą 

Gamtos mokykloje 7 grupėse birželio-rugpjūčio mėnesiais ilsėjosi 96 stovyklautojai. Atsiliepimai 

apie stovyklą buvo fiksuoti vaikų ir tėvų apklausose. Daugiau kaip 80 procentų vaikų anketose 

pažymėjo, kad norėtų dar kartą grįžti į šią stovyklą. Vadovų bendravimą su vaikais ir veiklų 

organizavimą 91 procentas apklausoje dalyvavusių tėvų įvertino kaip labai gerą, o stovyklos turinio 

aktualumą vaikų ugdymui „Labai gerai“ vertino 87 procentai. Stovyklos veiklos buvo įtrauktos į 

respublikinę iniciatyvą „Atverk duris vasarai” ir įvertintos Švietimo, mokslo ir sporto ministrės 
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Jurgitos Šiugždinienės padėka už vaikų vasaros poilsio kokybišką organizavimą bei edukacine 

kelione organizatoriams į Saremų salas. 

 

2.2. uždavinys Užtikrinti tinkamas mokyklos zoologinės kolekcijos gyvūnų eksponavimo 

sąlygas,  vykdyti šviečiamąsias veiklas apie gyvūnų gerovę.  

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Zookolekcijoje esančių gyvūnų 

skaičius 

185 190 

Gyvūnų gerovės metams paminėti 

skirtų renginių skaičius 

4 8 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

Mokyklos puoselėjamoje zoologinėje kolekcijoje eksponuojamos 52 gyvūnų rūšys (beveik 

190 gyvūnų, neskaičiuojant vabzdžių). Įgyvendinant LR Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimą 

Nr. 1026 „Dėl Gyvūnų gerovės metų minėjimo plano“, Panevėžio gamtos mokykla organizavo 

edukacijas, mokymus, renginius Panevėžio miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

moksleiviams, konsultavo miesto gyventojus laukinių ir naminių gyvūnų gerovės klausimais. 

Mokykla vykdė šias veiklas: visuomenės švietimui gyvūnų gerovės klausimais buvo pagaminta bei 

išdalinta 250 skirtukų, organizuoti 8 renginiai: inkilų paukšteliams gamybos akcija „Padovanok 

namus sparnuočiui“ bei inkilų dalinimo akcija „Dovana paukščiui“, ekologinė-edukacinė akcija 

„Rudens kraitelė 2022“, skirta surinkti rudens gėrybes mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų gerovei, 

Gamtos mokyklos mokiniai susitiko su veterinarijos gydytoja, kuri supažindino mokinius su 

veterinaro profesija, darbo specifika, paaiškino, kas yra gyvūnų gerovė, kokios žmogaus pareigos, 

organizuota atvirų durų diena „Gyvūnėlių sode“ ir akcija „Nepirk bilieto – atnešk gyvūnams maisto“, 

paukštelių globos akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“, rugpjūčio mėnesį organizuota 

veikla respublikos motoralio ,,Ryterna modul Mototourism rally 2022“ dalyviams. Panevėžio miesto 

bendruomenei Gyvūnų gerovės metams paminėti buvo skirtas renginys „Mažesni už mus“, sukvietęs 

per 150 dalyvių. Panevėžio miesto švietimo įstaigų vaikams buvo organizuotos 6 edukacinės 

pamokos apie tai, kaip mes galime prisidėti prie mūsų krašto paukščių gerovės, jose dalyvavo per 100 

mokinių, 4 edukacinėse pamokose „Gyvūnų gerovė“ ir 6 mokymuose apie penkis esminius gyvūnų 

poreikius dalyvavo 185 vaikai, 37 edukacinėse pamokose apie žmogaus laikomus gyvūnus ir jų 

gerovę, žmogaus pareigas ir atsakomybę apsilankė daugiau nei 600 priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo amžiaus vaikų, 12 pamokų „Atliekos - gyvūnų žudikės“ dalyvavo 270 mokinių, kurie 

analizavo gamtos teršimo atliekomis pasekmes gyvūnams. 

 

2.3. Uždavinys - Puoselėti esamas ir kurti naujas, funkcionalias, saugias, patrauklias 

lankytojams edukacines mokyklos erdves. 

Produkto kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Naujų ir atnaujintų edukacinių aplinkų 

skaičius 

5 6 

Paskelbtų informacinių priemonių 

skaičius 

15 25 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

2022 metais buvo inicijuota bendruomenės narių (tėvų, mokinių ir mokytojų) apklausa apie 

ugdymo aplinkas. Joje dalyvavo 19 mokytojų, 121 mokinys ir 49 tėvai. Pateiktu klausimynu 

(apklausa.lt platformoje) siekėme sužinoti bendruomenės narių nuomonę apie Gamtos mokyklos 

edukacines erdves ir turimas ugdymo priemones. Siekiant kurti lankytojams patrauklias mokyklos 

erdves buvo atnaujinti mokyklos lauko žaidimų takeliai, prieskonių daržas, naujai įkurtas augalų 

labirintas, paruoštas teritorijos žemėlapis, dekoruotos gamtiniais motyvais pastato laiptinės sienos, 

atnaujinta vertikali žemuogių lysvė. 

Vadovaujantis parengtu „Žaliosios galerijos" parodų planu, per metus buvo eksponuotos 8 

parodos. Lankytojus džiugino Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Mykolo Karkos 

pagrindinės mokyklos, Jaunuolių dienos centro ugdytinių kūrybinių darbų parodos, Gamtos 
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mokyklos grupių ,,Medžio mozaika“, ,,Žalias lapas“ bei „Gamtos takais” lankančių vaikų medžio ir 

floristinių darbų bei pilių paroda, organizuota etnografinių daiktų paroda ,,Daiktai iš praeities“, 

tarptautinio piešinių konkurso ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatų darbų paroda, Astos 

Leliungienės tapybinių darbų paroda, tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda ir 

susitikimas su autore. 

2022 metais mokyklos veiklos viešinimui buvo skirtas didelis dėmesys. Parengti, atspausdinti 

ir dalinami lankstinukai, reprezentuojantys mokyklos veiklas. Kas mėnesį siunčiama informacinė 

medžiaga ugdymo įstaigoms, kviečianti į edukacijas. Nacionalinei turizmo skatinimo agentūrai 

„Keliauk Lietuvoje“ pateikta informacija apie mokyklos parko bioįvairovę „Žydėjimo kelias“. 

Panevėžio miesto plėtros agentūrai paruošta ir pateikta informacija apie mokyklą kaip lankytiną 

objektą, pritraukusi vasarą nemažą lankytojų dalį. Taip pat pateikta informacija rengiant miesto 

turistinį žemėlapį. Sukurtas Panevėžio gamtos mokyklos pristatymas, vyko sklaida Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijos mokiniams, Rožyno progimnazijos pradinių klasių mokytojams bei 5-8 

kl. auklėtojams. Informacija apie renginius buvo viešinama mokyklos Facebook paskyroje, 

internetinėje svetainėje, čia buvo nuolat papildomas ir straipsnių nuorodų archyvas „Apie mus 

žiniasklaidoje“. Apie mokyklos veiklą interneto portaluose, spaudoje publikuota 20 straipsnių ir 5 

video reportažai.  

 

3 TIKSLAS - Telkti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius mokyklos 

strateginiams tikslams pasiekti. 

Rezultato kriterijus Planuota reikšmė Pasiekta reikšmė 

Pareigybių skaičius 23,16 23,16 

Biudžeto plano įgyvendinimas (proc.) 97 96,3 

Paramos lėšos (Eur) 800 760 

Finansuotų projektų skaičius 4 4 

 

3.1. Uždavinys - Organizuoti veiksmingą mokyklos veiklos planavimą ir valdymą. 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

Siekiant veiksmingo personalo valdymo ir efektyvaus vidaus kontrolės politikos 

įgyvendinimo reguliariai vyko pasitarimai su darbuotojais pagal atskiras veiklos sritis, buvo rengiami 

mėnesiniai veiklos planai, kurie skelbiami viešai mokyklos interneto tinklapyje. Veiklų aptarimai 

užtikrino grįžtamąjį ryšį. Vykdomas savalaikis darbuotojų instruktavimas saugos klausimais, 

sveikatos pasitikrinimas sudarė prielaidas darbuotojų saugai darbe. Efektyvų mokyklos valdymą 

sąlygojo ir parengti ar atnaujinti mokyklos ir darbuotojų veiklą reglamentuojantys dokumentai: 

Panevėžio gamtos mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, Lankytojų priėmimo 

tvarkos aprašas, Pedagogų etikos kodeksas, Panevėžio gamtos mokyklos švietimo kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašas, mokinių kompetencijų vertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas, Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, Panevėžio gamtos mokyklos reagavimo į asmens duomenų saugumo 

pažeidimus procedūros aprašas, Sargų-kūrikų budėjimo tvarka, Panevėžio gamtos mokyklos 

inventorizacijos taisyklės ir kt. 

 

3.2. Uždavinys - Nustatyti ūkinės ir finansinės veiklos prioritetus ir juos įgyvendinti. 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai: 

Efektyviai ir skaidriai naudojamos mokyklai paskirtos 2022 m. lėšos, pagal poreikį parengtos 

ar atnaujintos apskaitą reglamentuojančios tvarkos: patvirtintas buhalterinių sąskaitų planas, 

Panevėžio gamtos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, Panevėžio gamtos mokyklos 

darbuotojų komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas, atlikta 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija, įsigytos reikalingos ugdymo priemonės: projektorius, 

spausdintuvas, trys kompiuteriai, ūkinės-buitinės prekės ir kt. 

Per metus parengtos 4 paraiškos savivaldybės remiamų projektų finansavimui gauti: 

aplinkosaugos švietimo projektui „Aplinkai draugiškas panevėžietis“, vaikų vasaros poilsio projektui 

„Gamtos taku“, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektui „Aš ir tu – mes visi kartu“, vaikų 
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ir jaunimo meno projektui „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Gautas finansavimas 3620 Eur, 

pasirašytos finansavimo sutartys, organizuotos veiklos, pilnai įsisavintos lėšos. Mokyklos 

bendruomenė buvo telkiama paramai gauti. Surinkta 760 Eur 1,2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų. 

Lėšos efektyviai naudojamos pagal Mokyklos tarybos patvirtintas kryptis: gyvūnų gerovei užtikrinti, 

aplinkos kūrimui ir kvalifikacijos tobulinimui. 

Mokykloje nuolat buvo vykdoma ūkinių pastatų, mokyklos kiemo ir edukacinių objektų 

priežiūra, atliekami sezoniniai aplinkos puoselėjimo ir atnaujinimo darbai. Pastatyti įspėjamieji 

ženklai prie vandens telkinių užtikrino lankytojų saugumą. Siekiant gaisrinės saugos atlikti mokyklos 

pastatų, elektros tinklų, apsaugos nuo įsilaužimo ir gaisrinės sistemos techninės priežiūros darbai, 

organizuoti katilinės, katilų, kaminų valymo darbai. Užtikrinant saugų eksploatavimą, vykdytas 

šildymo sistemos hidraulinis bandymas, manometrų patikra, pagal poreikį atlikti smulkūs pastatų, 

gyvūnų aptvarų bei voljerų ir kt. remonto darbai. Vyko ugdymo ir biuro technikos priežiūra ir 

atnaujinimas. 

 

2022 metais Gamtos mokyklos bendruomenė įvykdė beveik visas metų veiklos plano 

priemones ir užtikrino jai pavesto tikslo „Tenkinti vaikų ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir 

saviraiškos poreikius, nuosekliai ir sistemingai ugdyti atsakingą, sveiką, aktyvų, gebantį gyventi 

darnoje su aplinka, aplinkosauginėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį.“ įgyvendinimą. 

 

 

 

Direktorė              Vaiva Jankauskienė 

 


