
 

Ar žinai, kad.... 

 

1.  1980 metų rugsėjo 1-oji Panevėžyje buvo rudeniškai šalta ir vėjuota, tačiau tai nesutrukdė 

džiugios mokslo metų pradžios šventės  naujoje 1284 vietų Panevėžio 15-oje vidurinėje  mokykloje. 

Kad mokykla būtų atidaryta rugsėjo 1 d., statybose talkino miesto moksleiviai: jie padėjo surinkti 

suolus, klasės lentas, tvarkė mokyklos aplinką. Pirmasis mokyklos direktorius  Samuelis Levinas į 

naują mokyklą priėmė 863 mokinius ir 38 mokytojus, sukomplektuotos 26 klasės. 

2.  Mokiniai dirbo visuomenei naudingus darbus: tvarkė mokyklą, gatves, aplinką, rinko 

makulatūrą, klijavo knygas, gamino vaizdines priemones, stendus, remontavo žaislus vaikų 

namams, dirbo kolūkiuose. Kiekvienam reikėjo išdirbti 20 val. Veikė 2 darbo ir poilsio stovyklos 

kolūkiuose. 

3.  1983 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 

4.  Nuo 1985 m. rugsėjo mėn. mokyklai vadovavo direktorius Valerijonas Kulvinskas 

5. 1985 m. mokyklos kiemelyje pastatyta Šarūno Šimulyno bronzinė skulptūra „Sparnai“ (sukurta 

1983 m.). Šis darbas laikomas vienu iš ypatingiausių Panevėžyje esančių kūrinių. 

6. Nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1992 m. mokyklai dvejus metus vadovavo Skirmunda 

Martinonienė.  

7. Nuo 1992 m. rugsėjo mėn. mokyklai vadovauja direktorė Vitalija Dziuričienė. 

8. 15-os vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai išsirinko VYTURIO vardą savo mokyklai. 1993 

m. gegužės 14 d. mokykloje vyko didelė šventė: atvyko daug svečių, buvo išrinkta emblema, vyko 

iškilmingas koncertas. 1993 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Panevėžio miesto tarybos 

sprendimu 15-ąjai vidurinei mokyklai suteiktas „Vyturio“ vardas.   

 9.  Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokytojai ir mokiniai naudojasi elektroniniu TaMo dienynu. 

10.  Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. „Vyturio“ vidurinė mokykla perorganizuota į „Vyturio“ 

progimnaziją. Mokinių skaičius siekė vos 400 mokinių. 

11.   2014-2015 metais vykdoma mokyklos pastato renovacija. 

12.  2015 m. sausį buvo paduota paraiška „Dėl atitikimo Geros mokyklos koncepcijos (projektas) 

nuostatoms“ ir 2015 m. balandžio 22 d. pasikabinom „Geros mokyklos“ ženklą. 

13. Vykdant 2012-2015 metų miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką, 

buvo reorganizuotos „Vyturio“ progimnazija ir „Nevėžio“ pagrindinė mokykla (prijungiant 

„Nevėžio“ mokyklą). 2016 m. rugsėjo 1 dienai mokinių skaičius išaugo virš 700. 

14. Šiuo metu dirba 87 darbuotojai, iš jų – 64 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Mokosi 

747 mokiniai. 
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