PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAUSIAI TVARKOMŲ MOKYKLŲ
EDUKACINIŲ ERDVIŲ APŽIŪROS – KONKURSO VERTINIMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-10- 24 Nr. DK-62
Panevėžys
Posėdis įvyko 2014-09-30.
Posėdžio pirmininkas Algirdas Kęstutis Rimkus.
Posėdžio sekretorius Skaidrutė Kriukienė.
Dalyvauja Ilona Čingienė, Sigita Jasiūnienė, Skaidrutė Kriukienė, Salvinija Motiejauskienė,
Algirdas Kęstutis Rimkus, Svaja Trečiokienė, Algė Verbiejienė ir Diana Žukauskienė.
Darbotvarkė:
Dėl geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių įvertinimo ir nominacijų paskyrimo.
SVARSTYTA:
Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių įvertinimas ir nominacijų paskyrimas. Vertintos
visų rajono švietimo įstaigų edukacinės erdvės pagal apžiūros – konkurso nuostatus. S. Kriukienė
pristatė, kad mokyklų edukacinės erdvės buvo vertintos š.m. gegužės mėnesį ir rugsėjo mėnesį
pagal apžiūros-konkurso nuostatus patvirtintus 2014m. balandžio 30 d. administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-466. Kiekvienas vertinimo komisijos narys pristatė savo vertinimo išvadas pagal
vertinimo kriterijus. Pateiktos įstaigų vertinimo lentelės ir aptarta atskirai kiekvienos švietimo
įstaigos situacija bei atlikti darbai šiais metais.
NUTARTA:
1. Pripažinti, kad iš gimnazijų ir vidurinių mokyklų yra geriausios ir nominuojamos:
1.1.Raguvos gimnazija už netradicinius sprendimus, inovacijas ir jų naudojimą edukacijai – 1000 Lt;
1.2. Naujamiesčio vidurinė mokykla už atsinaujinimą ir racionalius sprendimus - 900 Lt;
1.3 Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija už originalius sprendimus kuriant edukacines erdves - 500 Lt.
2. Pripažinti, kad iš pagrindinių mokyklų ir progimnazijų yra geriausios ir nominuojamos:
2.1. Paliūniškio pagrindinė mokykla už netradicinius sprendimus, inovacijas ir jų naudojimą
edukacijai – 1 200 Lt;
2.2. Žibartonių pagrindinė mokykla už nuolatinį aplinkos turtinimą ir pritaikymą edukacijai – 1 200
Lt;
2.3. Linkaučių pagrindinė mokykla už puikias iniciatyvas ir pertvarkas – 800 Lt.
2.4. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla už kūrybingą darbą skatinančią aplinką - 500 Lt.
3. Pripažinti, kad iš darželių – mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų yra geriausios ir nominuojamos:
3.1. Naujamiesčio lopšelis – darželis „Bitutė“ už kūrybišką, inovatyvų, tikslingą aplinkos
pritaikymą edukacinėms reikmėms – 1 200 Lt;
3.2. Piniavos mokykla – darželis už kūrybišką, inovatyvų, estetišką erdvių pritaikymą edukacinėms
reikmėms - 700 Lt;
3.3. Bernatonių mokykla – darželis už naujų idėjų įgyvendinimą - 500 Lt;
3.4. Ramygalos lopšelis – darželis už naujų idėjų įgyvendinimą – 500 Lt.
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