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PAKRUOJO R. LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  DIREKTORIAUS 
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 
 
 Lygumų pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,       
pagrindinio ugdymo programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei          
neformaliojo švietimo programas. Nuo 2017 m. liepos 1 d. mokyklai vadovauja direktoriaus            
pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas, Asta Gasiūnienė, turinti III vadybinę          
kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje dirba 25 pedagoginiai ir 17 aptarnaujančio personalo          
darbuotojų. Mokykloje mokosi: ikimokyklinio ugdymo grupėje – 19 vaikų, priešmokyklinio          
ugdymo grupėje – 9 vaikai, 1-10 klasėse – 119 mokinių. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, tai                
2017–2018 m. m. mokinių skaičius padidėjo 3,5 proc. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Pakruojo r.                
Šukionių Jono Noreikos pagrindinė mokykla tapo Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos           
Šukionių Jono Noreikos filialu, kuris vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo          
programas, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei neformaliojo švietimo          
programas. Jam vadovauja Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui –          
Šukionių Jono Noreikos filialo vadovas – Mindaugas Bulaitis, turintis III vadybinę kvalifikacinę            
kategoriją. Filiale dirba 13 pedagoginių bei 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai, mokosi:           
priešmokyklinio ugdymo grupėje – 5 vaikai, 1-9 klasėse – 54 mokiniai. 
 

II SKYRIUS 
VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS 

 
● Mokyklos veiklos planavimas ir ugdymo proceso priežiūra bei stebėsena. 
Mokykla savo veiklą planuoja rengdama 3-ų metų strateginį veiklos planą, metinį veiklos            

planą, mėnesio planą. Ugdymo procesą įgyvendina pagal ugdymo planą vieneriems mokslo           
metams. Mokytojai kasmet rengia mokomųjų dalykų ilgalaikius teminius planus, neformalaus          
švietimo, klasių vadovų, specialiojo ugdymo, socialinio pedagogo veiklos, mokyklų visuomenės          
sveikatos priežiūros, bibliotekos veiklos planus. Kasmet rengiami savivaldos (mokyklos tarybos,          
mokinių tarybos), metodinių grupių, vaiko gerovės komisijos veiklos planai. Kasdieninė mokyklos           
veikla vyksta pagal pamokų ir neformalaus švietimo tvarkaraščius. Į mokyklos veiklos planavimą            
įtraukiama mokyklos bendruomenė, sudaromos darbo grupės įvairia veiklai vykdyti bei planams           
rengti. Ugdymo proceso priežiūra bei stebėsena vykdoma pagal ugdymo turinio įgyvendinimo           
priežiūros planą. 

● 2017 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimo  rezultatų aptarimas. 
2017 m. mokykloje, atsižvelgiant į įsivertinimo išvadas, mokyklos strateginius tikslus,          

buvo patvirtintas mokyklos metinis veiklos planas. 
1 tikslas - Kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas. 
Pirmas uždavinys – užtikrinti kokybiško ir šiuolaikiško ugdymo teikimą – stebėtų           

pamokų analizė leidžia teigti, kad 40 proc. mokytojų savo pamokose taiko sąveikos bei mokymosi              
paradigmą, stebi atskirų mokinių pažangą, jų išmokimą bei tikslingai užduoda namų darbus.            
Daugumos mokytojų pamokose tinkamai individualizuojamas ir diferencijuojamas darbas        
pamokose bei skiriant namų darbus. 2017 m. mokykloje mokėsi 53 specialiųjų ugdymosi poreikių             



mokiniai. Per 2017 m. Pakruojo PPT tirti 9 mokiniai. Vykdyta gerosios patirties sklaida: „Kolega –               
kolegai“. 2016-2017 m. m. sumažėjo pradinėse klasėse praleistų pamokų – 256 pamokomis, iš jų              
87 pamokomis sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius. 2016-2017m. m gerai ir labai gerai            
besimokančių mokinių buvo 30 proc. Šiais mokslo metais pravesta 14 integruotų bei 13 pamokų              
netradicinėje aplinkoje. Tiriama dalykų modulių ir konsultacijų pasiūla bei paklausa. Atsižvelgiant į            
mokinių poreikius, paruoštos dalykų modulių programos skirtingų gebėjimų mokiniams. Nuo          
2016-2017 m. m. vyksta trumpalaikės pagrindinių dalykų konsultacijos, kurios pateisina tiek           
mokinių, tiek mokytojų lūkesčius. Parengtas bei patvirtintas „Mokinių pasiekimų gerinimo          
modelis“, kurio tikslas nuolat stebėti individualius mokinių pasiekimus bei pažangą ir laiku            
nustatyti mokiniams kylančius mokymosi sunkumus. Atliktas 1-10 klasių mokinių mokymosi stilių           
tyrimas, kurio rezultatais naudojasi mokiniai bei mokytojai mokymo ir mokymosi metu, įkurtas            
„Namų darbų ruošimo klubas“, kuriame mokiniai gali atlikti namų darbus. Metodinėse grupėse,            
mokytojų tarybos posėdžių metu aptariamos vertinimo ir įsivertinimo formos, pasidalijama gerąja           
patirtimi. 
 Vykdytos 22 neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo 80 proc. mokinių.          
Organizuota vasaros poilsio dieninė stovykla „Mokykimės kitaip“ (1-4 klasėse) netradicinėje          
aplinkoje bendradarbiaujant su agentūra Visos Lietuvos vaikai. Mokykloje organizuoti tradiciniai          
renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, „Penktokų krikštynos“, Sausio 13-osios minėjimas, Vasario          
16-osios minėjimas, Kovo 11-isios minėjimas, „Mokytojų diena“, „Valentino diena“, „Helovyno“          
renginys, „Kalėdinis karnavalas“ (5-10 kl.), „Kalėdų belaukiant“ (ikimokyklinio ir priešmokyklinio          
ugdymo grupės bei 1-4 kl.), „Pirmokų šimtadienis“, 10 kl. paskutinio skambučio šventė, „Kaziuko             
mugė“, „Protmūšis“, „PI“ diena“, „Žemės mėnuo“. Dalyvauta rajoniniuose bei respublikiniuose          
konkursuose, šventėse: rajoniniame informacinių technologijų teksto rinkimo (III v.), informacinių          
technologijų (I. II, II, III v.) konkursuose, piešinių parodoje „Mano gimtinė - Lietuva", meninio              
skaitymo konkurse „Apšerkšniję mūsų žiemos", „Saugaus eismo" renginyje, „Drąsūs, stiprūs,          
vikrūs“, kroso, lengvosios atletikos kroso, kvadrato, stalo teniso varžybose, fizikos, technologijų (II,            
III v.), matematikos, dailės, istorijos, geografijos (III v.) olimpiadose, respublikinėje ekologinėje           
konferencijoje „Gamta šalia mūsų – 2“, dailaus rašto, „Kalbų kengūros konkursuose, teisinių žinių             
konkurse „Temidė“, „Žalios natos“ konkurse, respublikinėje mokinių konferencijoje „Sportas –          
sveikata, aš sportuoju visada“, „Šviesoforas“ (III v.), Tarptautinėje vaikų knygos dienos šventėje,            
informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ (2 kl. – I, II, III v.; 3 kl. – I v.; 4 kl. – I v.;                       
8 kl. – III v.; 10 kl. – I, II, III v.), specialiųjų poreikių mokinių piešinių konkurse „Pavasario                  
linksmybės", „Paukščių sugrįžtuvės“, kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių darbų konkurse         
„Žiemos fantazija 2017“, „Sveikuolių sveikuoliai“ (rajoniniame I ir III v., apskrities – II v.),              
tarptautinėje priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų          
ugdymosi poreikių, kūrybinių atvirukų virtualioje parodoje „Laiškas mano svajonei“, anglų kalbos           
popietėje „Mano kelionė“, Pakruojo rajono mokinių sąskrydyje „Mozaika 2017“ (III v.),           
„Bendraukime ir bendradarbiaukime“, respublikiniame meninės raiškos konkurse „Seku seku         
pasaką“. Vyko kūrybinės dirbtuvės drauge su tėvais „Kalėdoms artėjant“, kalėdinių meduolių           
kepimas, kalėdinių žaisliukų gamyba iš molio, ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams skirtas           
renginys „Zuikis Puikis“, popietė „Keliaujame po Lietuvą“. Dalyvauta projektuose:         
gamtosauginiame „Jeigu nori keisti pasaulį – keisk save“, „Sportinių kostiumų kūrimas“, „Aš            
būsimas penktokas“, „Žaidimai moko“, „Mūsų mažieji draugai“, projektas Pasaulinei gyvūnų          
globos dienai paminėti, „Bendraukime sveikatos kalba“, tarptautiniame eTwining projekte „Be          
Tween games“ bei „Draugystės pynė“, „Būk detektyvas“, „Kalėdoms artėjant“, „Ar yra žalingų            
įpročių Lygumų pagrindinėje mokykloje“, „Robotika“. Dalyvauta jaunimo verslumo skatinimo         
renginyje „Verslo variklis – svajonės“.  

Dalyvauta nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, kuriuose tik 8 klasėje du mokiniai           
nepasiekė matematikos patenkinamo lygio. Visi 10 klasės mokiniai dalyvavo pagrindinio ugdymo           



pasiekimų patikrinime ir baigė pagrindinio ugdymo programą. Kartojančių kurso antrus metus           
mokinių nėra. Mokyklos mokytojų bendruomenei vyko A. Šarskuvienės seminarai „Mokyklos          
veiklos kokybės įsivertinimas“, „Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir         
vertinimas“. Mokykloje vyko Apskritojo stalo diskusija - Nacionalinių mokinių pasiekimų          
patikrinimų aptarimas kartu su Švietimo skyriaus komanda. Mokytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose           
seminaruose. Vykdytas ugdomasis konsultavimas 14 mokytojų pamokose bei pristatyta Mokytojų          
tarybos posėdžiuose. 

Antras uždavinys – kurti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Dalyvauta ES projekte            
,,Pienas vaikams“. Policijos pareigūnai vedė paskaitas apie saugaus eismo taisykles, mokinių           
elgesio taisykles, kibernetines patyčias, smurto artimoje aplinkoje prevenciją, vykdė prekybos          
žmonėmis, rūkymo prevenciją. Organizuota „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vesti socialinių          
įgūdžių ugdymo užsiėmimai prevencinėmis temomis 5-10 klasių mokiniams. Vyko konferencija          
„Alkoholio žala“. Dalyvauta prevenciniuose renginiuose: „Bendraukim ir bendradarbiaukim“,        
teisinių žinių konkurse „Temidė“, respublikinėje mokinių konferencijoje „Sportas – sveikata, aš           
sportuoju visada“. Vyko sveikatinimo idėjų konkursas, sveikatinimo renginys „Stiprus kūnas –           
stiprus protas“, 1-4 kl. mokiniams - Sporto diena. Paskaitą apie lytiškumą vedė Visuomenės             
sveikatos biuro specialistė 5-7 klasių mokinėms. Mokyklų visuomenės sveikatos specialistė vykdė           
mokinių asmens higienos patikras, svėrė kuprines, supažindino su žalingų įpročių prevencija.           
Vykdytas 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas bei projektas „Aš – būsimas               
penktokas“. Klasių vadovai kartu su mokiniais stebėjo savo klasės mikroklimatą, išvadas pristatė            
Mokytojų tarybos posėdžiuose vadovų metodinėje grupėje, tėvų (globėjų, rūpintojų)         
susirinkimuose. 

Trečias uždavinys – gerinti materialinę bazę ir modernizuoti ugdymo aplinkas.          
Mokykloje visuose mokymo kabinetuose mokytojai turi kompiuterizuotą darbo vietą: kompiuterį,          
multimediją, ekraną, garso kolonėles ir prieigą prie interneto. Elektroninis dienynas padeda teikti            
informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir administracijai apie mokinių         
pažangumą, lankomumą, elgesį. Mokytojai ir mokiniai naudojasi interneto svetainėmis, kuria savo           
dalyko programas. Mokyklos interneto svetainėje bei mokyklos socialiniame tinklapyje „Facebook“          
talpinama informacija apie mokyklos veiklą. Informacinėmis technologijomis mokiniai gali         
naudotis bibliotekoje, profesinio informavimo taške, kompiuterių klasėje, dalykų kabinetuose.         
Mokykloje veikia Wi-Fi TEO interneto zona. Mokykla naudoja 43 kompiuterius. Mokiniai           
naudojasi 21 kompiuteriu. 1 kompiuteris gautas profesiniam konsultavimui pagal ,,Ugdymo          
karjerai“ programą bei 1 kompiuteris gautas iš Pakruojo visuomenės sveikatos biuro, su kuriuo             
dirba sveikatos priežiūros specialistė. 

 Mokykloje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo grupė dirba visą darbo dieną.              
Jos veiklai įrengtos patalpos bei gautas mokyklos Higieninis pasas – leidimas. Atliktas valgyklos             
tualeto remontas, šilto vandens tiekimo į prausyklas remontas, grindų dangos pakeitimas chemijos,            
rusų kalbos kabinetuose, priešmokyklinėje ugdymo grupėje, 1 klasės kabinete, atliktas bibliotekos ir            
muzikos kabineto remontas. Pakeistos vidinės I aukšto ir valgyklos durys. Rėmėjų lėšomis atliktas             
mokyklos įvažiuojamosios kelio dalies remontas – užpilta skalda.  

 Mokinių pavėžėjimui į Lygumų mokyklą naudojamas geltonasis autobusas, Lygumų         
pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos filialo mokyklinis autobusas bei pagal sutartį AB            
„Pakruojo autotransporto“ maršrutiniai autobusai. Į mokyklą ir iš jos pavežama 40 proc. mokinių:             
geltonuoju autobusu - 24 proc. mokinių, maršrutiniais autobusais 20 proc. mokinių. Nemokamas            
maitinimas skiriamas 36 proc. mokinių. 
 2 tikslas. Mokyklos kultūros kaitos siekimas.  

Pirmas uždavinys – gerinti mokyklos etosą. Dalyvauta konkurse „Lietuvos istorijos          
žinovas“, organizuota išvyka į Estijos mokslo centrą, vyko Nariuotakojų ekspozicija.          
Bendradarbiaujant su Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos filialu, dalyvauta          



lengvosios atletikos kroso varžybose. Veikė Šaulių būrelis bendradarbiaujant su Lietuvos šaulių           
sąjungos gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-ąją rinktine. Vyko bendradarbiavimas su Šiaulių           
profesinio rengimo centru, kur mokiniai vyko į „Profesijų mugę“, pamokas, su Lygumų miestelio             
ambulatorija, kur vyksta pamokos netradicinėje aplinkoje. 

Antras uždavinys – gerinti bendradarbiavimą su tėvais ir jų švietimo politiką.           
Organizuotos bendros šventės su tėvais, surengtas visuotinis tėvų susirinkimas, kuriame dalyvavo           
visuomenės sveikatos biuro atstovas bei psichologas. Organizuota „Padėkos diena“, kurios metu           
padėkomis apdovanoti tėveliai (globėjai, rūpintojai) už vaikų pasiekimus. Kiekvienas klasės          
vadovas pravedė po 2 tėvų susirinkimus, vykdė konsultacijas tėvams pagal nustatytą grafiką.            
Išleistas informacinis leidinys tėvams „Ką svarbu žinoti 2016-2017 m. m.?“, informacija tėvams            
skelbiama mokyklos interneto puslapyje bei socialiniame tinklapyje „Facebook“. 

Atlikus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą išaiškėjo: 
 Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 

Rodiklis 2.4.1. Vertinimas ugdymui. Vertinimo kriterijų aiškumas. Vertinimo lygis 3,7 (iš           
4). 

Rodiklis 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Stebėsenos sistemingumas. Vertinimo         
lygis 3,5 (iš 4). 

Rodiklis 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. Optimalus išteklių paskirstymas.         
Vertinimo lygis 3,5 (iš 4). 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: 
Rodiklis 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. Vertinimo lygis 2.0 (iš 4). 
Rodiklis 2.3.1. Mokymasis. Vertinimo lygis 2,3 (iš 4). 
Rodiklis 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. Vertinimo lygis 2,3 (iš 4). 

 
III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS 
 

2017 m. mokykloje patikrinimą atliko Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos           
specialistės ir, nustatę trūkumus, pateikė nurodymus: 
 Informatyviai  atlikti  vidinį  savikontrolės  auditą. 
 Atnaujinti susidėvėjusį inventorių. 
 Esant nukrypimams nuo kritinių ribų taikyti koregavimo veiksmus. 
 Vesti darželiui atleidžiamų patiekalų registracijos žurnalą. 
 Gaminant patiekalus prisilaikyti receptūras, technologinius aprašymus. 
 Daržovių valymo patalpoje įrengti rankų sausinimo priemones. 
 Rasti trūkumai pašalinti. 

Pakruojo r. savivaldybes visuomenes sveikatos biuras atliko narkotinių ir psichotropinių         
medžiagų tyrimą (aplinkos testai). Mokyklos aplinkoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų          
likučių (pėdsakų) nerasta. 

 
IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS ŪKINĖ VEIKLA, BIUDŽETAS 
 
(biudžetas ir jo  panaudojimas, turtas, kompiuterizavimas  lėšų pritraukimas ir t.t.) 

Išlaidų 
pavadinimas 

Patvirtinta sąmata Gautas finansavimas Panaudotas finansavimas 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

MK 
lėšos 

Tėvų 
įnašai 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

MK 
lėšos 

Tėvų 
įnašai Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

MK 
lėšos 

Tėvų 
įnašai 



Darbo 
užmokestis 104045 225686  104045 225707  104045 225686  
Soc.draudimo 
įmokos 29487 69061  28610 69089  28610 69093  
Mityba   1100   1021   1021 
Ryšių 
paslaugos 855 609  855 609  837 609  
Transporto 
išlaikymas 8598   8598   8598   
Komunalinės 
paslaugos 12368   12368   12404   
Kitos paslaugos 1436 347  1039 347  1036 375  
Kitos prekės 11991 4415 200 11940 4415 135 11926 4402 135 
Kvalifikacijos 
kėlimas 100 2060  100 2060  100 2063  
Mokinių 
pavėžėjimas 6988   6988   6988   
Iš viso: 175868 302178 1300 174543 302227 1156 174543 302227 1156 
 

Išlaidų 
pavadinimas 

Patvirtinta sąmata Gautas finansavimas Panaudotas finansavimas 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

Spec. 
lėšos  

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

Spec. 
lėšos 

Tėvų 
įnaša
i 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

Spec. 
lėšos  

Darbo 
užmokestis 6700   6700   6700   
Soc.draudimo 
įmokos 2100   2100   2100   
Kitos paslaugos  200   200   200  
Kitos prekės  741   741   741  
Iš viso: 8800 941  8800 941  8800 941  
 

V SKYRIUS 
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI 

 
 Mokykla įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo        
programas, kuriama jauki, patraukli aplinka su įgyvendintomis mokinių idėjomis, demonstruojamu          
mokymosi procesu ir jau baigtais mokinių darbais, tinkama įvairiems šiuolaikinio mokymosi           
būdams bei jo organizavimo formoms. Mūsų mokyklos filosofija – „Svarbus kiekvienas           
bendruomenės narys“, tad siekiama, kad visi bendruomenės nariai atsakingai dalyvautų          
įgyvendindami išsikeltus mokyklos tikslus ir uždavinius bei siekiama nuolatinės pažangos įvairiose           
aktualiausiuose mokyklos veiklos srityse.  
 Mokyklos paskirtis ne tik vykdyti privalomas ugdymo programas, bet ir būti patraukliai,            
šiuolaikiškai, atsižvelgti į kiekvieno bendruomenės nario poreikių tenkinimą. Atsižvelgus į tai,           
būtina sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti pasirinktoje popamokinėje veikloje, kur atsirastų          
motyvacija tobulėti, išgyventi džiaugsmą, tenkinti saviraiškos, savirealizacijos poreikį, sieti         
mokymąsi ir poilsį, atskleisti ir ugdyti mokinių kūrybinius bei fizinius gebėjimus. Mokykla ieško             
sprendimo būdų (tiria mokinių poreikį bei finansines galimybes), kaip užtikrinti mokinių           
pavėžėjimą „geltonuoju autobusu“ po neformaliojo švietimo užsiėmimų (būrelių). 
 2017–2018 m. m. mokykloje įkurtas „Namų darbų ruošos klubas“, kur mokiniams sudarytos            
galimybės namų darbus paruošti mokykloje. Bendruomenės diskusijose išryškėjo idėja, kad          
praplečiant šią vykdomą veiklą, būtų galima įgyvendinti ir „Visos dienos mokyklą“ (galbūt            



bendradarbiaujant su Lygumų dienos centru), kur mokiniai ne tik galėtų ruošti namų darbus, bet ir               
užsiimti neformalia veikla, tenkinti saviraiškos poreikius. 
 Tobulinti mokyklos interjero ir mokyklą supančios aplinkos estetinį vaizdą, aplinkas          
pritaikyti ugdymo procesui (pertvara, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių          
atskyrimui, mokyklos koridorių ir esančių fojė estetinio vaizdo atnaujinimas, vidinių durų           
pakeitimas, spintelių, mokinių daiktams susidėti, įrengimas, poilsio zonų įrengimas mokyklos          
patalpose, stalo žaidimų įrengimas koridoriuose). 
 2017 m. mokykla laimėjo projektą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos           
tobulinimas. Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio          
gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose”. Iš šio projekto lėšų bus įsigyta 17              
planšetinių kompiuterių ir 1 interaktyvi lenta, 1 garso sistema, planšetinių kompiuterių pakrovimo            
dėžė, 60 „eduka KLASĖS“ virtualios aplinkos prisijungimų (6-8 kl.) ir 17 Ema licencijų. Nuo 2018               
m. šios priemonės bus naudojamos matematikos ir kitų dalykų pamokose. 
 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdomi visi susitarimai su Šukionių Jono Noreikos filialu,              
numatyti Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos nuostatuose. 2018-2019 m. m. ir toliau bus             
tęsiami priimti sprendimai. 
 2018 m. gegužės 7-11 d. planuojamas išorinis mokyklos vertinimas, kurį atliks Nacionalinė            
mokyklų vertinimo agentūra. 
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