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Švenčionių progimnazija 2020 m. kovo 4 d. gavo Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos direktorės raštą „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimo Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto“, kuriame prašoma 

progimnazijoje organizuoti šio plano pakeitimo projekto svarstymą ir skubos tvarka (per 7 

kalendorines dienas) iki 2020 m. kovo 13 d. pateikti rajono savivaldybės administracijai informaciją 

apie progimnazijos bendruomenės priimtą sprendimą. Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metams bendrojo plano projekto 1 priedo 9 punkte 

numatyta, kad Švenčionių progimnazija nuo 2020-09-01 prijungiama prie Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijos. Mokyklos pavadinimas po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos, 

pertvarkymo: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija. 

Švenčionių progimnazijoje buvo organizuotas Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymas pagal Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl 

savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1212 „Dėl mokyklos bendruomenės 

sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Švenčionių progimnazijos l. e. direktoriaus pareigas 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-46 

„Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymui. 

Darbo grupė organizavo Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 

m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto 

svarstymą klasių mokinių tėvų, progimnazijos mokinių, mokytojų savivaldos institucijose, mokyklos 

bendruomenės narių grupių susirinkimuose. 
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Švenčionių progimnazijos bendruomenės nariams (progimnazijos darbuotojams ir mokinių 

tėvams) buvo suteikta galimybė raštu išreikšti savo apsisprendimą dėl pritarimo / nepritarimo 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano pakeitimo projektui (originalai su parašais saugomi progimnazijoje).  

Kovo 5 d. vyko direkcinis pasitarimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo. Direkciniame pasitarime dalyvavo 45 progimnazijos 

darbuotojai. Pritarė šio plano pakeitimo projektui – 1, nepritarė šio plano pakeitimo projektui – 44. 

Direkcinio pasitarimo 2020 m. kovo 5 d. posėdžio protokolo Nr. BD-24 nutarimas: nepritarti 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui.  

Kovo 9 d. vyko Mokinių tarybos posėdis dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projekto. Mokinių 

tarybos posėdyje dalyvavo 23 mokinių tarybos nariai. Pritarė šio plano pakeitimo projektui – 0, 

nepritarė šio plano pakeitimo projektui – 23.  

Mokinių tarybos 2020 m. kovo 9 d. posėdžio protokolo Nr. BD-27 nutarimas: nepritarti 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano pakeitimo projektui.  

Kovo 9 d. vyko LŠDPS Švenčionių progimnazijos profesinės organizacijos posėdis dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo. LŠDPS 

Švenčionių progimnazijos profesinės organizacijos posėdyje dalyvavo 6 LŠDPS Švenčionių 

progimnazijos profesinės organizacijos nariai. Pritarė šio plano pakeitimo projektui – 0, nepritarė šio 

plano pakeitimo projektui – 6. 

LŠDPS Švenčionių progimnazijos profesinės organizacijos 2020 m. kovo 9 d. posėdžio 

protokolo Nr. ŠDPO–2 nutarimas: nepritarti Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui.  

Kovo 10 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo. Mokytojų tarybos posėdyje dalyvavo 32 mokytojai. 

Pritarė šio plano pakeitimo projektui – 1, nepritarė šio plano pakeitimo projektui – 31.   

Mokytojų tarybos 2020 m. kovo 10 d. posėdžio protokolo Nr. BD-28 nutarimas: nepritarti 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui.  

Kovo 10 d. vyko klasių auklėtojų metodinės grupės posėdis dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, 

patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo. Klasių auklėtojų metodinės grupės 
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posėdyje buvo svarstomi mokinių ir mokinių tėvų apklausos dėl pritarimo / nepritarimo Švenčionių 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

pakeitimo projektui rezultatai ir pateikti siūlymai / argumentai. Mokinių apklausos rezultatai: 

apklausoje dalyvavo 218 mokinių, pritarė šio plano pakeitimo projektui – 40 mokinių (18 proc.), 

nepritarė šio plano pakeitimo projektui – 178 (82 proc.). Mokinių tėvų apklausos rezultatai: apklausoje 

dalyvavo 224 mokinių tėvai, pritarė šio plano pakeitimo projektui – 52 (23,2 proc.), nepritarė šio plano 

pakeitimo projektui – 171 (76,3 proc.), susilaikė – 1 (0,5 proc.).  

Klasių auklėtojų metodinės grupės 2020 m. kovo 10 d. posėdžio protokolo Nr. MPM-12   

nutarimas: atsižvelgiant į mokinių ir mokinių tėvų apklausos dėl pritarimo / nepritarimo Švenčionių 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

pakeitimo projektui rezultatus, nepritarti Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui.  

Kovo 10 d. vyko Darbo tarybos posėdis dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo.  

Darbo tarybos 2020 m. kovo 10 d. posėdžio protokolo Nr. BD-26 nutarimas: nepritarti 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui.  

Darbo grupė apibendrino visų progimnazijoje veikiančių savivaldos institucijų siūlymus / 

argumentus dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–

2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 

d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto ir pateikė juos 

svarstyti progimnazijos tarybai. 

Kovo 12 d. progimnazijoje vyko Progimnazijos tarybos posėdis dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, 

patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto svarstymo.  

Progimnazijos taryba, išanalizavusi darbo grupės pateiktus siūlymus, priėmė sprendimą: 

nepritarti Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui (Progimnazijos 

tarybos 2020 m. kovo 12 d. posėdžio protokolo Nr. BD-29 nutarimas). 

Švenčionių progimnazijos bendruomenė nepritaria Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projektui. 

Teikiami apibendrinti siūlymai / argumentai dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto tobulinimo: 



4 
 

1. Bendrojo plano pakeitimo projekto pristatyme nepateikta konkrečių argumentuotų 

motyvų, kuo remiantis keičiamas 2016 m. balandžio 29 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 metų bendras planas, kuriuo keičiamas progimnazijos statusas (progimnazija prijungiama 

prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos). Plano pakeitimo projekto pristatyme nenurodyti 

prijungimo tikslai, priežastys ir pasekmės, pateikti labai nekonkretūs (pvz. ,,optimaliau išnaudoti 

mokymo patalpas“, ,,geografiškai patrauklesnė“, ,,atsiranda galimybė“ ir pan.)  Švenčionių miesto 

mokyklų ir Adutiškio pagrindinės mokyklos pertvarkos prognozuojami rezultatai ir pasekmės,  

nenumatytas pereinamasis laikotarpis. 

2. Pagal Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo 

priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 

5 d. įsakymu Nr. V-1212 „Dėl mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo 

kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. 

įsakymo Nr. V-1212 „Dėl mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo 

kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“) 9 punktą, „Mokyklos taryba, išanalizavusi 

darbo grupės pateiktus siūlymus, priima sprendimą dėl pritarimo savivaldybės bendrojo plano 

projektui arba suformuluoja argumentuotus siūlymus dėl jo tobulinimo, juos pristato mokyklos 

bendruomenei ir, gavusi mokyklos bendruomenės pritarimą, teikia savivaldybės vykdomajai 

institucijai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų. Savivaldybės bendrojo plano projekto rengėjai 

motyvuotu prašymu gali mokyklos bendruomenės prašyti pateikti sprendimą skubos tvarka, t. y. per 

7 kalendorines dienas“.  

2020 m. kovo 4 d. gautame Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės rašte 

„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto“, prašoma skubos tvarka (per 7 kalendorines 

dienas) iki 2020 m. kovo 13 d. pateikti rajono savivaldybės administracijai informaciją apie 

progimnazijos bendruomenės priimtą sprendimą. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

direktorės rašte nenurodyti motyvai, kodėl informacija apie progimnazijos bendruomenės priimtą 

sprendimą rajono savivaldybės administracijai turi būti pateikta skubos tvarka.  

Plano pakeitimo projekto svarstymą skubos tvarka apsunkina tai, kad  nuo 2020 m. kovo 6 

d. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų epidemija (Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. 

įsakymas Nr. A-158 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos 

paskelbimo“). 

3. Švenčionių rajono savivaldybės administracija,  rengdama bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projektą,  pilnai  neįgyvendino veiksmų 

plano pagal Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimų 

tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. 

įsakymu Nr. V-1212, nes (aprašo 3 punktas) Švenčionių progimnazijos atstovai nebuvo įtraukti į plano 

pakeitimo projekto rengimo komisijos darbą ir neturėjo galimybės susipažinti su projekto ruošimo 

eiga, teikti siūlymų, reikšti nuomonės rengiant šį projektą. 

4. Progimnazijoje mokinių skaičiaus tendencija didėjanti: šiais mokslo metais (2019–2020 

m. m.) progimnazijoje ugdomi 249 mokiniai, 2020–2021 mokslo metais – 271 mokinys. 

Progimnazijoje yra 1 direktoriaus ir 1 direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatai. Atsižvelgiant į tai, 

progimnazija gali veikti kaip savarankiška įstaiga, kuri nereikalauja jungimosi prie jokios kitos 

įstaigos. Be to, savivaldybių mokyklų tinklo reitinge Švenčionių rajonas surinkęs 21 balą iš galimų 25 

(informacija tinklapyje https://www.upc.smm.lt/projektai/pasirengimas/apie/Rekomendaciju-

paketas-del-mokyklu-tinklo-pertvarkos.pdf).  

Prijungimo prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos atveju, progimnazija netektų ne tik 

autentiškumo, savitumo, psichologinio saugumo jausmo, bet ir taptų visiškai priklausoma nuo 

mokyklos, prie kurios prijungiama. 

https://www.upc.smm.lt/projektai/pasirengimas/apie/Rekomendaciju-paketas-del-mokyklu-tinklo-pertvarkos.pdf
https://www.upc.smm.lt/projektai/pasirengimas/apie/Rekomendaciju-paketas-del-mokyklu-tinklo-pertvarkos.pdf
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5. Švenčionių progimnazija pakankamai finansuojama iš skirtų klasės krepšelio lėšų. Jeigu 

2019 m. buvo skirta 473,0 tūkst. Eur, tai 2020 m. finansavimas padidėjo 30,1 tūkst. Eur ir skirta 503,1 

tūkst. Eur.  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. planuojamas mokinių skaičius – 271 (2019–2020 m. m. mokosi 

249 mokiniai). Padidėjus mokinių skaičiui, 2020–2021 m. m. lėšos apytiksliai padidės 45 tūkst. Eur. 

 2020–2021 m. m. planuojamas mokinių vidurkis klasėje – 22,6 mokiniai. Kiekvienas 5–8 

kl. komplektas gaus 100 proc. finansavimą, nes bus finansuojama po 3 klases kiekviename koncentre. 

2019–2020 m. m. buvo finansuojama 6 ir 8 klasių tik po 2 komplektus, nors turėjome po 3 klases.  

2019 m. gruodžio mėn. progimnazijos vadovams, mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams iš sutaupytų mokymo / ugdymo lėšų buvo išmokėtos premijos.  

6. Švenčionių progimnazijos bendruomenė pastebi, jog progimnazijos prijungimas prie 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos gali neužtikrinti kokybiškų vaikų ugdymosi sąlygų. 

Skirtingas vaikų amžius toje pačioje ugdymo įstaigoje kelia abejonių dėl vaikų saugumo užtikrinimo. 

Dabar progimnazijos ugdymo aplinka pritaikyta būtent 5–8 klasių mokiniams (12–15 metų 

paaugliams). Progimnazijoje užtikrinamas savalaikės, kokybiškos pagalbos mokiniui specialistų 

pagalbos mokiniams teikimas. Sumažėjus pagalbos mokiniui finansavimui skirtoms lėšoms, 

progimnazijoje nepablogėjo mokinių, kuriems reikalinga tokia pagalba, ugdymosi sąlygos, nes dirba 

visi pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, 

logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėja, bibliotekininkė. Nuo 2019 m. sausio 2 d. labai 

didelį SUP lygį turintys 4 mokiniai ugdomi specialiojoje (lavinamojoje) klasėje, dirba 2 specialiosios 

(lavinamosios) klasės mokytojai.  Pagalbos mokiniui specialistų perkėlimas į Adutiškio g. 18 patalpas 

galėtų neigiamai paveikti švietimo pagalbos teikimo mokiniams užtikrinimą. Būtų apribotos 

galimybės laiku suteikti specialistų pagalbą mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, 

laiku suteikti specialistų pagalbą mokiniams krizinėse situacijose. 

7. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse (2011) 

pabrėžta, kad mokiniams turi būti sudaromos sąlygos judėti tarp skirtingų bendrojo ugdymo mokyklų 

tipų, skirtingų mokyklų paskirčių tolesnio mokymosi link. Be to, mokinių suskirstymas koncentrais 

užtikrina geresnį mokinių saugumą, ypač kalbant apie Z ir Q kartos ypatumus. Mokiniams ir  mokinių 

tėvams nerimą kelia skirtingų amžiaus grupių mokinių mokymasis tose pačiose patalpose, nes gali 

padaugėti konfliktinių situacijų ir patyčių atvejų. Esant mažesniam mokinių skaičiui, mažesnė patyčių 

tikimybė, glaudesnis ryšys su klasės vadovu, mokytojais dalykininkais, pagalbos mokiniui 

specialistais, kurių pagalba dažnai reikalinga nedelsiant. Progimnazijoje nėra mokyklos nelankančių 

mokinių ir vienetai mokinių, praleidusių pamokas be pateisinamos priežasties. Progimnazijos 

mikroklimatas, lankomumas, aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais – vienos iš stipriausių 

progimnazijos pusių. 

8. Švenčionių progimnazijoje puikiai sutvarkyta mokslo bazė, edukacinės erdvės pritaikytos 

progimnazijinio amžiaus vaikų poreikiams. Veikia 20 „Aktyviųjų klasių“ (6 interaktyvūs ekranai, 14 

interaktyvių lentų), įrengta 20 projektorių (iš jų 2 – 3D projektoriai),  yra 84 kompiuteriai (30 

kompiuterių – 3 metų ir naujesni), naudojama panoraminė kamera, dronas, edukacinė laboratorija, 

kalbų laboratorija, virtuali klasė, relaksacijos kabinetas, atnaujinta įranga technologijų kabinetuose. 

Saugumui užtikrinti progimnazijos kiemas ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis. Veikia elektroninis 

skambutis, šviesolaidis internetas. Šiuolaikiškai atnaujinta, erdvi progimnazijos sporto salė, kurioje 

naudojama įgarsinimo aparatūra, švieslentė, profesionalūs krepšinio skydai. Technologijų kabinetas 

aprūpintas naujomis mokymosi priemonėmis: išilginio pjovimo, skersinio pjovimo ir šlifavimo 

staklėmis, siaurapjūklėmis staklėmis, ekscentriniu šlifuokliu, 10 vienetų medžio deginimo stotelių 

(pirografų). Aktų salėje atnaujinti baldai, įrengta nauja įgarsinimo sistema.  

Progimnazijos prijungimo ir perkėlimo į kitas patalpas atveju, visų inovacinių mokymosi 

priemonių išmontavimas, perkėlimas ir prijungimas gali turėti neigiamos įtakos tolimesniam jų 

kokybiškam veikimui ir pareikalaus papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto. Kitu atveju, įrangą 

palikus (Lentupio g. 3, 5–8 klasių mokinių perkėlimas į kitas patalpas (Adutiškio g. 18) turės 

neigiamos įtakos mokymosi kokybei, nes nebus užtikrintas efektyvių ir inovatyvių mokymo(si) 

resursų naudojimas.  
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9. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo 

projekto pristatyme kalbama apie mokinių mokymosi rezultatus, tačiau nepateikta jokia informacija, 

kaip progimnazijos prijungimas prie gimnazijos pagerins mokinių mokymosi pasiekimus. Be to, 

svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad bendrojo lavinimo mokyklose yra svarbi asmenybės ūgtis, t. y. 

mokinio asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga, o ne tik akademiniai pasiekimai.  

Daugumos Švenčionių progimnazijos mokinių NMPP rezultatai viršija šalies vidurkį, o  per 

neformalųjį švietimą sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui ugdytis bendrąsias kompetencijas (kaip 

pasirenkamasis dalykas ir neformaliojo švietimo užsiėmimas dėstoma robotika (2018-11-16 Lietuvos 

VEX IQ robotikos čempionate užimta III vieta), aukšti mokinių fizinio ugdymo pasiekimai (2019-12-

17 gauta Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus padėka Lietuvos mokyklų 

vaikinų Futsal žaidynių Lietuvos finale iškovojus I vietą), sėkmingai vyksta ekologinio klubo 

„Žuvėdra“ veikla) ir kt.  

Progimnazijos prijungimo atveju bus sunkiau užtikrinti platų popamokinės veiklos 

pasirinkimo spektrą, nes sumažės neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla arba nebus sąlygų toliau 

vystytis. Be to, progimnazija vykdo kelis tęstinius projektus, todėl nežinoma, ar bus galimybė juos 

tęsti. 

10. Švenčionių miesto mokyklų ir Adutiškio pagrindinės mokyklos pertvarkos 

prognozuojamuose rezultatuose ir pasekmėse numatyta, kad sujungtų mokyklų bendruomenė sutartų 

dėl aiškių ir vieningų ugdymo turinio, vertinimo, mokymo(si) pasiekimų gerinimo būdų ir formų, 

užtikrinant nuoseklų mokinio raidos stebėjimą ir ugdymo(si) poreikių tenkinimą.  

Šiuo metu visos bendrojo lavinimo mokyklos vadovaujasi bendrais švietimo 

reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais.  

11. Mokinių ir mokinių tėvų nuomone, progimnazija užtikrina kokybišką mokinių 

maitinimą. Šiuolaikiškai atnaujinta įranga progimnazijos virtuvėje. Dauguma mokinių kiekvieną 

dieną valgo  progimnazijos valgykloje.  

12. Pateikti argumentai dėl lėšų sutaupymo neįtikina, nes realūs skaičiai nepateikti. 

Progimnazijos mokinių perkėlimas į patalpas, esančias Adutiškio g. 18, pareikalautų nemažų 

investicijų, nes pradinės mokyklos patalpos neatitinka progimnazijinio vaikų tarpsnio poreikių 

(tualetai, sporto salė ir t. t.). Apie patalpų (kvadratūros)  ir mokyklų infrastruktūros analizę, 

skaičiavimus, kiek kainuotų infrastruktūros keitimas (pritaikymas), ir kiek tokiu atveju būtų 

finansiškai naudinga (jeigu iš viso būtų naudinga) – informacijos nėra.   

13. Nėra jokių duomenų dėl progimnazijos darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimo. 

14. Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas (Švenčionių progimnazijos prijungimas prie 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos) skubotas, nepagrįstas kokybiniais vertinimais.                

Teigiama, kad sutaupytos lėšos bus skiriamos ugdymo kokybei gerinti, tačiau nėra aiškaus naudos ir 

sutaupytų lėšų panaudojimo pagrindimo ir užtikrinimo, kad jos bus skiriamos ugdymo kokybei gerinti. 

Progimnazijos mokinių perkėlimas į patalpas, esančias Adutiškio g. 18, o pradinės mokyklos mokinių 

perkėlimas į patalpas, esančias Lentupio g. 32, pareikalaus daugiau lėšų, nei planuojama sutaupyti. 

Patalpas, esančias Lentupio g. 32, reikės pritaikyti pradinių klasių mokiniams, o patalpas, esančias 

Adutiškio g. 18 – progimnazijinio amžiaus vaikams (pvz. inovacinių mokymosi priemonių 

išmontavimas, perkėlimas, prijungimas; sporto salės atnaujinimas; suolų mokiniams pritaikymas; 

progimnazijoje nepritaikyti berniukų tualetai pradinių klasių mokiniams, per aukštai pakabintos 

interaktyvios lentos ir t. t.). Mokyklų infrastruktūros keitimas (pritaikymas) pareikalaus papildomų 

finansinių išteklių iš savivaldybės biudžeto. Realiai lėšų taupymo nėra, o atvirkščiai – neracionalus 

valstybinių (biudžeto) lėšų naudojimas.  

Kokybiškai nepagrįstas optimizavimas kelia emocinę įtampą, neužtikrintumą dėl įstaigos 

veiklos tęstinumo, abejonių dėl ugdymo kokybės išlaikymo.  

15. Rengiant Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 metų bendrojo plano projektą organizuoti ne tik viešas diskusijas su ugdymo įstaigų ben-

druomenėmis, bet pasitelkti švietimo ekspertus, kitus kompetentingus šios srities specialistus,  atlikti 

tyrimus, pateikti tikslius skaičiavimus, prognozes, galimą perspektyvą mokyklų mokiniams ir darbuo-

tojams. 
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Šis plano projektas turi būti koreguojamas, nes labai daug neatsakytų klausimų, 

nepaskaičiuotos / nepamatuotos pasekmės. 

Švenčionių progimnazijos bendruomenė, atstovaujama Progimnazijos tarybos, nepritaria 

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano projektui, prašo atsižvelgti į pateiktus argumentus ir Švenčionių progimnazijai palikti 

atskiro juridinio asmens statusą. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                        Jurij Semaško 

 

 

Švenčionių progimnazijos tarybos pirmininkas                                                     Anatolij Januševskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


