
Švietimo aktualijos 
rokiŠkio rajone





Švietimo aktualijos rokiŠkio rajone 3

Sveikatiados SPORTUOJU IR ŠOKU pereinamojo prizo laimėtojai – 
Juodupės gimnazijos mokinių komanda

Mokiniai

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis rajono mokyklose mokosi 3650 mokinių, t. y. 172 moki-
niais mažiau negu 2014-09-01, buvo 3822 mokiniai; mokyklose iš viso suformuoti yra 203 klasių 
komplektai.

Pirmokų 2015–2016 m. m. turėjome 38 daugiau nei pernai –  276, pernai buvo 238.
2016 m. mokslo metus užbaigs 11 mažiau abiturientų, t. y. 381, praėjusiais mokslo metais 

buvo 392.
1–4 klasėse iš viso mokosi 995 mokiniai,  praėjusiais mokslo metais buvo 1009 mokiniai.
5–8 klasėse iš viso mokosi 1188 mokiniai, praėjusiais mokslo metais buvo 1221 mokinys.
9–10 / I–II g. klasėse iš viso  mokosi 697 mokiniai, praėjusiais mokslo metais buvo 781 mo-

kinys.
11–12 / III–IV g. klasėse iš viso mokosi 712 mokinių, praėjusiais mokslo metais buvo 811 

mokinių.

UgdyMo įstaigos

2015–2016 m. m. pradžioje rajone buvo 15 bendrojo ugdymo mokyklų, priešmokyklinis 
ugdymas (5–6 metų vaikams) teikiamas 15 įstaigų, ikimokyklinis ugdymas (1–5 metų vaikams) 
teikiamas 13 įstaigų. Rajone yra 6 neformaliojo švietimo įstaigos, siūlančios popamokinę vei-
klą (būrelius) mokiniams. Pagal naują neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarką, nuo 
2015-10-01 rajono vaikams yra siūlomos papildomos naujos 49 neformaliojo vaikų švietimo 
programos.



Švietimo aktualijos rokiŠkio rajone4

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų renginys 
MAŽIEJI TALENTAI

oliMpiados, konkUrsai, šventės, 
parodos 2015–2016 M. M. 

Bendra statistika

2015–2016 m. m. Rokiškio rajono mokyklų mokiniams  buvo organizuota 20 olimpiadų, 12 
konkursų, 10 nekonkursinių renginių pradinių klasių mokiniams. Ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų vaikams organizuoti 7 renginiai. 

Nekonkursiniuose renginiuose dalyvavo 597 rajono pradinių klasių mokiniai, 206 ikimoky-
klinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Vyko 11 nekonkursinių parodų, kuriose dalyvavo iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų 
ir gimnazijų mokiniai, mokytojai, tėvai.

Olimpiadose ir konkursuose rajone dalyvavo 1122 mokiniai. Prizininkais tapo  256  moki-
niai.

Mokiniai, UžėMę daUgiaUsia prizinių
vietų rajono oliMpiadose

Net keturiose rajono olimpiadose prizininkais tapo:
neda letukytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio IV kla-

sės mokinė (I vieta  9–12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, I vieta Jau-
nųjų filologų konkurse, I vieta istorijos olimpiadoje, III vieta 12 klasių mokinių anglų kalbos 
rašinio konkurse);  

kamilė andrijauskaitė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio 
II klasės mokinė (I vieta 9–10 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje, I vieta chemijos olim-
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Mokiniai pristatė SĖKMĖS ISTORIJAS. Jų atidžiai klausosi kompetentinga 
komisija

piadoje, II vieta 9–12 klasių mokinių biologijos olimpiadoje, III vieta 9–12 klasių mokinių ma-
tematikos olimpiadoje); 

paulius vaštakas, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos IV  klasės mokinys (I vieta 9–12 klasių 
mokinių geografijos olimpiadoje, II vieta 9–12 klasių mokinių matematikos olimpiadoje, II vie-
ta 12 klasių mokinių anglų kalbos rašinio konkurse, III vieta 9–12 klasių mokinių olimpiadoje 
„Mano gaublys“);

sandra Macijauskaitė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos I klasės mokinė (I vieta chemijos 
olimpiadoje, II vieta 9–12 klasių mokinių matematikos olimpiadoje, III vieta 9–12 klasių moki-
nių olimpiadoje „Mano gaublys“, III vieta 5–9 klasių mokinių matematikos olimpiadoje).

16 rajono mokinių laimėjo prizines vietas trijose olimpiadose, 18 rajono mokinių užėmė 
prizines vietas dviejose olimpiadose.

Mokytojai, parengę daUgiaUsia Mokinių-
prizininkų rajono oliMpiadose:

 
dalia spundzevičienė, Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio biologijos 

mokytoja, vilma Bičiūnaitė, Pandėlio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, rasa pranckūnie-
nė, Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio fizikos mokytoja. Parengė po 7 
prizininkus.

Po 6 prizininkus rajono olimpiadose parengė aina vilkauskienė, Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos „Romuvos“ padalinio biologijos  mokytoja, janina Matijošienė, Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio ir Juozo Tūbelio progimnazijos matematikos mokytoja, 
edita lapienienė, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pradinių klasių mokytoja.

Dar 57 rajono mokytojai parengė daugiau nei vieną rajono olimpiadų prizininką.

respUBlikiniai konkUrsai ir oliMpiados

 Respublikiniuose, regioniniuose konkursuose ir olimpiadose rajonui atstovavo 197 moki-
niai. 39 iš jų laimėjo prizines vietas, buvo paskatinti pagyrimo raštais ar pelnė žiūrovų simpatijų 
prizus.
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Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 4 klasės mokinys pijus raugalė Lietuvos pradinukų 
matematikos olimpiadoje pelnė pagyrimo raštą. Pijaus mokytoja – rasa kvedarienė.

Rokiškio Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio III  klasės mokinė ta-
tjana šavlinskaja Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje taip pat  
buvo paskatinta pagyrimo raštu. Jos mokytoja – vitalija gasparavičienė.

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ 4 klasės mokinė patricija peciukonytė ir Rokiš-
kio Senamiesčio progimnazijos 4 klasės mokinė eivilė spundzevičiūtė respublikiniame 4 klasių 
mokinių raštingiausio mokinio konkurse „Rašau diktantą“ užėmė II vietas. Mergaičių mokyto-
jos – edita lapienienė ir rasa kvedarienė.

Puikiai sekėsi Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio IV kla-
sės mokinei nedai letukytei,  kuri Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 
11–12 klasių grupėje užėmė II vietą. Nedos  mokytoja – raimonda povilavičiūtė.

Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos olimpiadoje Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos 6 klasės mokinys domantas Černius užėmė II vietą. Biologijos Doman-
tą moko rasa keliuotienė.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 7 klasės mokinė Uršulė tarvydytė buvo pakviesta į 
respublikinį jaunųjų filologų konkursą. Komisija puikiai įvertino pateiktus konkursui kūrinius 
ir skyrė II vietą. Uršulė buvo jauniausia konkurso dalyvė. Konkursui pasiruošti padėjo mokytoja 
Birutė vėtienė.

Regioniniame meninio skaitymo konkurse buvo pastebėti visi Rokiškio rajonui atstovavę da-
lyviai. 5–8 klasių grupėje Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 7 klasės mokinys stanislovas 
naikauskas užėmė II vietą, 9–12 klasių grupėje Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Se-
nųjų rūmų III klasės mokinė viktorija Bielova užėmė III vietą. Stanislovo mokytoja – virginija 
krasauskienė, Viktorijos – irena Bielova. III vieta buvo įvertinta ir meninė kompozicija, kurią 
paruošė ir atliko Pandėlio gimnazijos 6 klasės mokiniai: arnas gurklys, jonas sarapas, kor-
nelija petronytė, deimantė valuntaitė, samanta vaitiekūnaitė, skaistė sesickaitė. Mokinius 
ruošė mokytoja vilma Bičiūnaitė.

Panevėžio krašto 5–9 klasių jaunųjų matematikų olimpiadoje Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos 7 klasės mokinė emilija trumpaitė ir Obelių gimnazijos 8 klasės mokinys Modestas 
seibutis užėmė I vietas. Emilijos mokytoja – vida stočkutė, Modesto – aldona vasiliauskienė. 

II vietas užėmė Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5 klasės mokinys rokas dovydėnas 
ir Juozo Tūbelio progimnazijos 8 klasės mokinys Bernardas jencius. Roko mokytoja – vilma 
Matuliauskienė, Bernardo – lina liobikienė.

III vietas užėmė Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5 klasės mokinys kazimieras pčiolinas 
(mokytoja elvyra Matiukienė), Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ pada-
linio 9 klasės mokinys gabrielius Baltrūnas (mokytoja janina Matijošienė) ir Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijos 9 klasės mokinė sandra Macijauskaitė (mokytojas arvydas Uldinskas).

Rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba organizavo vieną tarptautinę ir tris res-
publikines parodas–konkursus. Jose dalyvavo 125 rajono mokiniai, 17 iš jų tapo prizininkais.

sUaUgUsiųjų švietiMas

2015 m. lapkričio 27 d. rajono tarybos sprendimu TS-223 Rokiškio rajono savivaldybės švie-
timo centras paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi rajone. Parengtas 
veiksmų planas, koordinuojamas jo įgyvendinimas. Institucijos, užsiimančios neformaliu suau-
gusiųjų švietimu Rokiškio rajone, kaip problemą įvardijo lėšų trūkumą kvalifikacijos tobulini-
mui. Siekiant pritraukti lėšų ir tobulinti kompetencijas ne tik rajono pedagogams, bet ir kitiems 
suaugusiesiems inicijuojamas projektų rengimas.
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aktyvUs sUaUgUsiųjų švietiMas 
vykdoMas dalyvaUjant 

es prograMose erasMUs+
 
2016–2018 metais Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus stra-

teginės partnerystės Nr. 2015–1–LT01–KA204–013493 „Granting the Necessary Competencies 
for the Present Person“ (GNCPP) („Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“) 
projekte dalyvauja  lopšelio-darželio „Varpelis“ ir Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
centras.  Projekto šalys-partnerės – Lietuva, Turkija ir Slovėnija.

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“  2015–2017 m. vykdo ERASMUS+KA 2 pagrindi-
nio veiksmo tarpmokyklinį projektą  “Children Tell the History“ („Vaikai kuria istoriją“). 

Rokiškio Juozo Tumo–Vaižganto gimnazija 2015–2017 m. vykdo ERASMUS+KA2 pagrindi-
nio veiksmo tarpmokyklinį projektą “Do It Yourself “ („Daryk pats“).

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Švietimo centru ir 
Kamajų Antano Strazdo gimnazija ir kolegomis iš Bulgarijos Provadijos savivaldybės 2015–
2017 m. vykdys ERASMUS+ KA2 – bendrojo ugdymo sektoriaus ugdymo strateginės partne-
rystės projektą „The Creating of New Methodology of Entrepreneurship Education through the 
European Regional Strategic Partnership“. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kartu su 8 rajono bendrojo ugdymo mokyklo-
mis sudariusi konsorciumo sutartį 2015–2016 m. vykdo ERASMUS+ KA1 (Asmenų mobilumas 
mokymosi tikslais) pagrindinio veiksmo projektą „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose“. Projekto metu 
sudarytos sąlygos 18 Rokiškio mokytojų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose Suomijoje, 
Anglijoje ir Graikijoje.

Švietimo mainų paramos fondas atliko 2016 m. vasario 2 d. programos „Erasmus+“ 1 pagrin-
dinio veiksmo (KA1) konkursui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo 
vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 324 
paraiškos, tarp jų ir 4 Rokiškio r. švietimo įstaigų paraiškos:

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos projektui  „Tobulėjantis mokytojas, pažangesnė 
mokykla“;

Rajoninės technologijų olimpiados vertinimo komisisjos nariai
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Pradinių klasių mokytojų metodinė diena Obelių gimnazijoje

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos projektui „Rokiškio rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos Šiaurės šalių švietimo naudingų prak-
tikų pažinimą ir pritaikymą“;

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos projektui  „Programavimas įvairių dalykų pamokose“;
Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektui  „Mokytojas – ateities bendruomenės 

architektas“.
 Rajono pedagogai, vadovai, kitų socialinių grupių suaugusieji kvalifikaciją tobulina pagal 

kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarką. Ypatingas dėmesys šiais mokslo metais 
skirtas mokytojų psichologinio atsparumo ugdymui. Tokio pobūdžio mokymus renkasi moky-
klų komandos. Dirbant ir mokantis komandoje gimsta įvairių projektų idėjos, kurios sėkmingai 
realizuojamos. Mokymuose sėkmingai dalyvauja ir įvairių dalykų mokytojai. Tobulinamos da-
lykinės kompetencijos. 

UgdyMo įstaigų naUjienos

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje sėkmingai vykdoma tra-
dicine tapusi ekologinė veikla. Dalyvaujant tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos 
vykdyme, iškovota žalioji vėliava. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama sveikatingumo ugdymui. 
Nuoseklią veiklą vainikavo gimnazijos  mokinių komandos respublikiniame konkurse „Svei-
kuolių  sveikuoliai“ laimėta III vieta. Mokinių ugdymo karjerai kompetencijų ugdymas yra viena 
iš prioritetinių gimnazijos veiklos sričių. Į dalykų pamokas, klasių valandėles, ekskursijas, nefor-
maliojo švietimo užsiėmimus integruota ugdymo karjerai programa.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų mokinių seimas laimėjo Gintaro 
Steponavičiaus paramos fondo finansuojamo „Jaunimo iniciatyvų“ projektą „Mokytojau, būk 
draugas“.
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Aktyvaus Juodupės gimnazijos mokinių seimo iniciatyva sutelkta gimnazijos bei miestelio 
bendruomenė projektui „Vaiduoklis atgyja“ įgyvendinti. Paviešinta idėja, rašyti projektai, rink-
tos lėšos ir išpieštomis plokštėmis uždengti miestelio centre stovinčio apleisto pastato langai. 
Projektas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamam Mo-
kyklos bendruomenių metų konkursui ir tapo 2016 m. sausio mėn. pateiktų projektų nugalėtoju.

Nekilnojamojo kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nuo 2009 m. ski-
ria finansavimą Pandėlio gimnazijos teikiamiems projektams. Jų vadovė – lietuvių kalbos moky-
toja Violeta Karaliūnienė. Šiais mokslo metais buvo finansuojami du projektai. Pirmas projektas 
„Tiltas tarp lietuvių ir žydų tautų“. Antras projektas finansuojamas iš dalies. Tai edukacinių ren-
ginių ciklas „Pažinkime dvarų kultūros paveldą“.

2015–2016 m. m. Obelių gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Kūrybinės partnerystės“. 
Įsteigtas, ko gero, vienintelis rajone „Mokytojų klubas“.

Rokiškio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre ypatingas dėmesys skiriamas įvairiapusės 
pagalbos mokytojams teikimui. Kadangi mokymo centre mokosi daug mokinių, turinčių emo-
cijų ir elgesio sutrikimų, buvo įsteigta budinti grupė. Į šią grupę siunčiami tie mokiniai, kurie 
trukdo dirbti pamokoje. Organizuotas psichologinių mokymų ciklas mokytojams.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje – IKT proveržis: skaitmeninių mokymų programoje 
„Samsung mokykla ateičiai“ laimėtas pagrindinis prizas, atidarytas robotikos kabinetas.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokiniai ir mokytojai džiaugiasi laimėtu konkursu da-
lyvauti JAV ambasados finansuojamoje tarptautinėje 12–13 metų mokinių stovykloje „Toleran-
cijos mokymasis per anglų kalbą“.

Daug renginių mokyklose skirta bendruomenių metams paminėti.
Panemunėlio pagrindinėje mokykloje vyko Kaziuko mugė, tradicinis „Lengvosios atletikos 

turnyras“. 
Pandėlio pradinėje mokykloje buvo vykdomas projektas  „Tėvų „Dūzgės“ mokykloje – 2016“, 

organizuotos metodinės išvykos mokytojams bei tėvams į Karalienės Mortos mokyklą Vilniuje 
ir Valstybės pažinimo centrą LR Prezidentūroje.

Rokiškio lopšelyje–darželyje „Varpelis“ vykdyti trys bendruomenės projektai: ,,Kalėdos ki-
taip“, ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“ ir ,,Edukacinių erdvių kūrimas bei plėtojimas“.

Kavoliškio mokykloje-darželyje  su tėvais vykdomi bendri projektai: „Prijuostės“, „Seni džin-
sai – naujam gyvenimui“, „Saulės zuikučių televizija“, Kaziuko mugė, parodos: rudens gėrybių, 
kalėdinio žaisliuko. Tėvų iniciatyva per 2015–2016 m. m. suorganizuoti net 8 edukacininiai ren-
giniai–pamokos: „Profesijų diena: režisieriaus, policininko ir virėjos specialybė“ „Naminis mui-
las“, „Pavasarinė sėja kartu su mama“, „Plastilino galimybės“, „Jaunieji laiškanešiai“, „Puodukų 
dekoravimas“, „Konditerijos popietė“, „Pamoka, lavinanti mąstymą, atmintį ir dėmesį“.

Kartu su bendruomenėmis gražius jubiliejus paminėjo Rokiškio lopšeliai-darželiai „Nykštu-
kas“ ir „Pumpurėlis“.

Bendruomenių metams skirti Juodupės lopšelio-darželio projektai: „Bitutė ratuota“ ir „Ka-
lėdų belaukiant“. 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriuje 2015 metais 
baigtas bendruomeninis projektas „Žaidimų aikštelių atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas“, jo 
vertė per 100 tūkst. eurų. Sutvarkyta skyriaus lauko aplinka (ištiesta nauja takų danga, renovuo-
tos pavėsinės), įrengta nauja žaidimų aikštelė.

Obelių lopšelio–darželio bendruomenė organizavo Rokiškio rajono kaimiškų vietovių  iki-
mokyklinių ugdymo įstaigų  vaikų kūrybinės raiškos fiestą „Prijuostės teatras“, skirtą kultūros 
dienai ir „Prijuostės“ teatro 5-mečio jubiliejui.
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Mokytojų kūrybinių darbų, atliktų seminaro metu, parodos atidarymas.  
Vadovas – dailės mokytojas ekspertas Arūnas Augutis.

kitos aktUalijos

Balandžio–gegužės mėnesiais vyko standartizuotų testų 4, 6, 8 klasių mokiniams vykdymas 
ir centralizuotas vertinimas. 2 klasės mokiniai atliko diagnostinius testus, kuriuos vertino juos 
mokantys mokytojai. Standartizuoti testai rajone atliekami antrus metus. Pernai  Rokiškio rajo-
no savivaldybėje testus atliko  4 ir 8 klasių mokiniai. Šiais metais prisijungė 2 ir 6 klasių mokiniai. 

Vadovaujamasi nuostata – domėtis ankstyva mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi 
problemų prevencija, kad būtų galima laiku pastebėti individualius kiekvieno mokinio ugdy-
mosi poreikius, diagnozuoti patiriamus mokymosi sunkumus bei kartu su tėvais laiku suteikti 
reikiamą mokymosi pagalbą vaikui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 
V-46, nuo 2016 m.  rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą, įgyvendina 
atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą 1, 3 klasėse, jei tam yra pasi-
rengusios. Rokiškio rajono mokyklos yra pasirengusios darbui su atnaujintomis programomis.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programą, įgyvendina 
pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą 5, 7, 9 (gimnazijos I) kla-
sėse.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 
įgyvendina pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 
bendrąsias programas 1–10 (gimnazijos I–II)  klasėse. 
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