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Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 2019 metais įgyvendino 2017-2019 metų strateginio
plano iškeltus uždavinius:
1.Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą ir aukštos kokybės ugdymą.
2.Modernizuoti ugdymo infrastruktūrą.
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 2019 metų gimnazijos tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti: kabinetai nepilnai
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.
2019 m. į gimnaziją priimti 168 (99 mergaitės ir 69 berniukų) devintokai iš 20 Panevėžio
miesto ir rajono mokyklų, suformuotos 24 klasės, kuriose mokosi 677 mokinai. Per paskutinius
trejus metus santykinai didėjo merginų dalis gimnazijoje ir šiuo metu tai sudaro 60%. Gimnazijos
mokymosi vidurkis 8,27, pažangumas 99,58%. Mažėja gerai ir labai gerai besimokančių mokinių
skaičius, mažėja nepateisintų pamokų skaičius mokiniui. Geriausiai pagal klases mokosi
trečiokai, ketvirtokai, antrokai ir pirmokai. Gimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos likviduoti
mokymosi spragas 20 įvairių mokymo dalykų konsultacinių centrų, jiems skirtos 28 valandos.
Gimnazijoje dirba 62 mokytojai, kurių vidutinis amžius 56 metai. Aukštos mokytojų
kvalifikacinės kategorijos: mokytojai ekspertai ir metodininkai sudaro 85%. Gimnazijoje 97%
mokytojų stažas daugiau nei 15 metų.
2019 metais gimnazijoje vyko 4 mokytojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo nagrinėta 10
klausimai ir priimta 16 nutarimų. Per 8 tradicinius antradieninius mokytojų susirinkimus
apsvarstyta 43 aktualūs klausimai.
2019 metais 395 mokiniai tapo 78 įvairių dalykų respublikos, apskrities ir Panevėžio miesto
olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais ar prizininkais. Mokinius olimpiadoms, konkursams
bei varžyboms ruošė 36 mokytojai: Renata Burbaitė parengė po 51 mokinį, Jolanta Lelytė-11,
Gintvilė Juzulėnienė-10, Virginija Ivanauskaitė-9, Rita Miknevičienė ir Erika Tumėnaitė po 9,
Jolanta Jurevičiūtė-6 mokinius.
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156 mokiniai dalyvavo ,,Kengūros“, 216 ,,Bebro“, 12 “Junior Achievement“, Fotono, Fizikos
olimpo konkursuose ir Nacionalinėje mokinių akademijoje, 139 robotikos varžybose.
2019 metais panaudotos beveik visos neformaliojo ugdymo valandos. Neformaliojo ugdymo
užsiėmimuose dalyvavo per 568 mokiniai. Meno kolektyvai surengė per 60 pasirodymų.
Gimnazijoje veikia lengvosios muzikos orkestras, choras, šokių kolektyvas, teatro grupė, skautų
ir ateitininkų organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje. Gimnazijos kamerinis
choras ir tautinių šokių grupė „Siaustinis“ dalyvavo visose miesto ir apskrities šventėse.
Organizuota per 13 parodų gimnazijoje ir už jos ribų, gimnazija įsigijo 354 knygas ir programinės
įrangos vienetų, nupirkta 1237 vadovėlių komplektai.
2019 metais gimnazijos mokinių parlamentas (GMP) suorganizavo per 30 renginių mokiniams ir
mokytojams. Parlamentarai sėkmingai sprendė individualias gimnazistų problemas per projektą
„Protenis“. Vienas iš prioritetų – produktyvus bendravimas su buvusiais gimnazistais,
susibūrusiais į JBG Alumni klubą, vyko susitikimai „Pasilik po skambučio“, „JBG Didžiojo
brolio/sesers“ projektas, mokinių tarpusavio pagalbos platforma „MentoriAUK“, GMP rūpinosi
gimnazistų veiklos sklaida – organizuotos orientavimosi varžybos būsimiems gimnazistams
JBGo, vyko Lietuvos mokinių mokomojo Europos parlamento tarpinė sesija, sukurtos gimnazijos
Instagram paskyra@jotbegie ir Facebook paskyros.
Aktyvi gimnazijos kun.J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopos veikla, kurioje dalyvauja per
17 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 10 įvairių delegacijų bei 13 1969 – 2016 metų
abiturientų laidų, pravesta per 40 pamokų.
Socialinė pedagogė yra sudariusi gimnazijos socialinį pasą: nemokamas maitinimas skirtas 46
mokiniams, o 48 mokiniai gavo paramą mokinio reikmenims įsigyti, rizikos grupės mokinių
sąraše yra 5 mokiniai. Per mokslo metus iš viso pravesti 897 individualūs pokalbiai su mokiniais.
Konsultuota 111 mokinių tėvų. Gimnazijoje mokosi 138 mokiniai, deklaravę gyvenamąją vietą
ne Panevėžio mieste.
Tvarkoma ir nuolat atnaujinama informacija internetinėje facebook paskyroje ir internetinėje
gimnazijos svetainėje.
2019 metais gimnaziją baigė 178 abiturientai, kurie laikė 762 valstybinius egzaminus.
Kiekvienam
tenka 4,4 valstybinio egzamino. Visų valstybinių egzaminų vidurkis 69,5 balo.
9 mokiniai gavo brandos atestatus su pagyrimu, 160 mokinių įvertinimai siekia 90-100 balų, 234
egzaminai įvertinti 86-100 balais, 8 mokinių žinios įvertintos 99 balais, 14 mokinio žinios
įvertintos 98 balais. 100 balų įvertinimų Panevėžyje gauta 75. Iš jų net 41 šimtukus gavo
gimnazijos 37 mokiniai. Tai sudaro 55% visų Panevėžio miesto šimtukų. 86% abiturientų mokosi
Lietuvos universitetuose. Per 90% abiturientų mokosi valstybės remiamose vietose. Net 14%
abiturientų pasirinko studijas užsienio universitetuose.
2019 metais buvo patvirtinta 1375489 eurų išlaidų sąmata. Iš jų: 1041600 eurų - mokinio
krepšelio lėšos; 326089 eurų - gimnazijos aplinkos finansavimas; 7800 eurų- specialiosios lėšos.
2019 metais gimnazija gavo fizinių asmenų pajamų mokesčio 2 % paramos 12300 eurų, kurie
pagal patvirtintą sąmatą naudojami kabinetams ir koridoriams remontuoti, sporto salės remontui,
kabinetų apšvietimui gerinti, naujiems baldams pirkti, mokinių parlamento veiklai, gabiems ir
socialiai remtiniems mokiniams remti.
Rūpinausi kompiuterinės bazės ir interneto plėtra. Gimnazijoje įdiegtas bevielis internetas.
Gimnazija laimėjo savivaldybės finansuojamus projektus „Sidabrinė naktis 2019“.
Gimnazija, kaip socialinis partneris, dalyvauja Europos Sąjungos remiamuose 2 projektuose,
kur gauta per 33220 eurų.
Dalyvavau 2 mokyklų vadovų skirimo komisijų darbe. Esu Panevėžio kolegijos tarybos
narys. Aktyviai bendradarbiauju su vietiniais laikraščiais „Panevėžio balsas“ ir „Sekundė“ bei
žurnalais „Reitingai“ ir „Veidas“ rašydamas straipsnius ir duodamas interviu. Rūpinausi
gimnazijos kalėdinio atviruko bei kalendoriaus išleidimu.
Manau, kad reikia tobulinti skirtingus gebėjimus turinčių mokinių ugdymą, aktyviau
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bendradarbiauti su miesto progimnazijomis, mokytis dirbti su gabiais mokiniais, dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, įsijungti į STEAM mokyklų tinklą.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
Siektini rezultatai vadovaujantis vertinama,
(toliau – užduotys)
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1.Gerinti ugdymo
Pamokose ir
1.Dalyvauti 2
kokybę kuriant
neformaliojo
respublikinės STEAM
bendradarbiaujančias švietimo veiklose
programos renginiuose ir
komandas, diegiant
bus taikomos
pristatyti gimnazijos
inovacijas.
inovacijos, ugdymo patirtį.
procesas bus
2.Kiekviena klasė turi
patrauklesnis
aplankyti po 2 gamyklas
mokiniams. Gerės
Panevėžyje.
gimnazijos ugdymo 3.25% mokinių dalyvaus
rezultatai.
įvairaus lygio dalykų
olimpiadose ir 10% taps
prizininkais.
4.Abiturientų geriausių
įvertinimų rodiklis
mieste (valstybinių
egzaminų šimtukai) turi
siekti ne mažiau kaip
50% visų geriausių
vertinimų.
5. Pasiekti, kad
gimnazijoje dokumentų
valdymo sistemą
„Avilys“ naudotų 5, o
elektroninio pristatymo
informacinę sistemą
„e.pristatymas“ 2
darbuotojai.

1.2.Gimnazijos
socialinio emocinio
mikroklimato
gerinimas.

Gerės gimnazijos
socialinis emocinis
mikroklimatas.
Planuojame
pritraukti
papildomų lėšų
ugdymo kokybei ir
neformaliajam
švietimui gerinti.

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

1.Dalyvauta 2
respublikiniuose
STEAM programos
renginiuose.
2.2019 metais
aplankyta 38
gamyklos bei verslo
įmonės Panevėžyje.
3.395 mokiniai tapo
78 įvairių dalykų ir
įvairaus lygio
olimpiadų, konkursų,
varžybų prizininkais.
Tai sudaro 58 proc.
nuo visų mokinių.
4.2019 metais
Panevėžyje gauta 75
šimtukai, gimnazistai
gavo 41, tai sudaro
55 proc. visų gautų
šimtukų.
5.Gimnazijoje
dokumentų valdymo
sistemą „Avilys“
naudoja 5, o
elektroninio
pristatymo
informacinę sistemą
„e.pristatymas“ 2
darbuotojai.
1. Socialinio ir emocinio 1. Socialinio ir
ugdymo programos
emocinio ugdymo
LIONS QUEST „Raktai į programos LIONS
sėkmę“ įgyvendinime
QUEST „Raktai į
dalyvaus 10 mokytojų ir sėkmę“ seminaruose
pagalbos mokiniui
dalyvavo 10 klasių
specialistų.
vadovų.
2. Teikti paraišką
2.Teikta paraiška
Europos Sąjungos
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1.3.Atnaujinti
edukacines
gimnazijos erdves.

Pagerės gimnazijos
mokomųjų
kabinetų estetinis
vaizdas.

projektui „Socialinių
emocinių įgūdžių
tobulinimas, siekiant
naujų mokinių
adaptacijos sėkmės“ ir
organizuoti 5 mokytojų
išvykas – stažuotes.
Atlikti naujai atvykusių
mokinių adaptacijos
tyrimą ir jį pristatyti
bendruomenei.
3. Gimnazijos
bendruomenės
mikroklimato gerinimui
organizuoti ne mažiau 3
bendruomeninius
renginius.
4. Priimti į darbą
papildomą psichologą
0,5 etato.

Europos Sąjungos
projektui „Socialinių
emocinių įgūdžių
tobulinimas, siekiant
naujų mokinių
adaptacijos sėkmės“
ir laimėtas 3 metų
finansavimas. Atlikti
naujų mokinių
adaptacijos tyrimai.
3.Gimnazijos
bendruomenei
organizuoti 3
seminarai
mikroklimato
gerinimui.
4. 2019 metais į
darbą priimtas 0,5
etato psichologas.

1.Kapitališkai
suremontuoti 2
mokomuosius kabinetus.
2.Atnaujinti gimnazijos
skambutį.
3.Įrengti naujas žaliuzes
4 Pakeisti žaliuzes
gimnazijos senojo
pastato 4 mokomuose
kabinetuose.
4.Perlakuoti aktų salę.
5.Nušlifuoti ir atnaujinti
skaityklos ir bibliotekos
grindų dangą.

1.Kapitališkai
suremontuoti 128 ir
304 mokomieji
kabinetai.
2.Įrengtas
šiuolaikiškas
elektrinis skambutis,
kuris gali būti
naudojamas kaip
vietinis radijas.
3.Pakeistos 4
kabinetų žaliuzės.
4.Perlakuota aktų
salė ir du mokomieji
kabinetai.
5.Pakeista
gimnazijos
skaityklos grindų
danga.
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