Panevėžio rajono geriausiai tvarkomų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros- konkurso vertinimo
komisijos posėdžio
PROTOKOLAS
2012-09-28 , Panevėžys
Dalyvauja komisijos pirmininkas ir visi komisijos nariai .
Svarstyta:
Vertinimo komisija vertino švietimo įstaigų aplinkas šių metų liepos ir rugsėjo mėnesiais.
Pateiktos vertintų mokyklų vertinimo lentelės ir aptarta atskirai kiekvienos švietimo įstaigos
situacija.
Nutarta :
1. Pripažinti, kad iš gimnazijų ir vidurinių mokyklų:
1.1. Geriausiai tvarkoma, prižiūrima ir atnaujinta Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos
aplinka. Jiems skiriama 1300Lt;
1.2. Naujamiesčio vidurinei mokyklai už kūrybiškumą puoselėjant mokyklos aplinką – 600 Lt;
1.3. Ramygalos gimnazijai už aplinkos atnaujinimą ir puoselėjimą- 600 Lt
1.4 Raguvos gimnazijai už sporto aikštyno bėgimo takų sutvarkymą - 400 Lt
1.5 Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai už gėlynų puoselėjimą - 400 Lt
2. Pripažinti, kad iš pagrindinių mokyklų :
2.1 Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos aplinka sutvarkyta geriausiai – 1300 Lt;
2.2. Dembavos progimnazijai už gėlynų atnaujinimą -700 Lt ;
2.3. Miežiškių pagrindinei mokyklai už aplinkos priežiūrą ir puoselėjimą -500 Lt ;
2.4. Paliūniškio pagrindinei mokyklai už aplinkos priežiūrą ir puoselėjimą-500 Lt ;
2.5.Karsakiškio Strazdelio pagrindinei mokyklai už sporto aikštyno priežiūrą ir atnaujinimą - 400
Lt.
3. Pripažinti, kad iš darželių – mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų:
3.1.Geriausiai sutvarkyta aplinka Dembavos lopšelyje darželyje “Smalsutis“ - 1300 Lt ;
3.2. Velžio vaikų lopšeliui darželiui už kūrybiškumą puoselėjant aplinką -600 Lt ;
3.3. Naujamiesčio vaikų lopšeliui darželiui už kūrybiškumą puoselėjant aplinką - 600 Lt ;
3.4.Raguvos vaikų lopšeliui darželiui už atnaujintą aplinką – 400 Lt ;
4. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos Skaistgirių skyriui už aplinkos puoselėjimą - 400 Lt .
5. Į šalies švietimo įstaigų aplinkų apžiūros konkurso antrąjį etapą atrinkta Paįstrio Juozo Zikaro
vidurinė mokykla ir Dembavos lopšelį darželį „Smalsutis“ .
6.Nevertinta Linkaučių pagrindinės mokyklos aplinka dėl vykdomų pastatų renovavimo darbų.
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