PRADŽIA
Kiekviena istorija turi pradžią – unikalų įvykį, nuo kurio pradedame rašyti didžiosios būties knygos
puslapį. 1980 metų rugsėjo 1-oji Panevėžyje buvo rudeniškai šalta ir vėjuota, tačiau tai nesutrukdė
džiugios mokslo metų pradžios šventės. Statybininkai paruošė 1284 vietų Panevėžio 15-ąją vidurinę
mokyklą naujiesiems mokslo metams. Statybose talkino miesto moksleiviai. Jie padėjo surinkti
suolus, klasės lentas, tvarkė mokyklos aplinką. Už puikią dovaną statybininkams iškilmių metu
nuoširdžiai dėkojo mokyklos moksleiviai, mokytojai, direktorius Samuelis Levinas. Į naują
mokyklą susirinko 863 mokiniai ir 38 mokytojai, sukomplektuotos 26 klasės Mokykla pradėjo savo
gyvavimą, suburdama darbštų, darnų, brandų pedagoginį darbo stažą turintį mokytojų kolektyvą,
kurie, dirbdami šioje mokykloje rengė kabinetus, kūrė mokyklos tradicijas, savo energiją
atiduodami mokiniams: Milda Navickienė (išdirbo 17 m.), Emilija Stankūnienė ir Valerija
Vilčinskaitė (išdirbo 22 m.), Irena Kloniūnienė ir Stanislava Goštautienė (išdirbo 31 metus), Adelė
Klungienė (išdirbo 29 m), Aldona Januševičienė (išdirbo 26 m), Danutė Šimkūnienė a.a. (išdirbo 30
m,), Vida Skujienė (išdirbo 23 m), Lengina Linartaitė ir Eleonora Pranskaitienė (išdirbo 20 m),
Vijoleta Vyšniauskienė, Ona Liškauskienė ir Pranė Vasiliauskienė (išdirbo 21 m), Marijona
Jacevičienė (išdirbo 14 m), Aldona Daunoravičienė (12 m), Egidija Miliauskienė (išdirbo 15 metų).
Savo pedagoginio darbo metus pradėjo skaičiuoti jaunos mokytojos Raimonda (Damaševičienė)
Dunauskienė (išdirbo 11 metų), Rima Linkevičienė (išdirbo 34 m), Daiva Naričiūtė ir Janina
Tubienė, dirbančios nuo šios mokyklos įkūrimo.
Mokykla įkurta, kai vyravo centralizuotas mokyklų valdymas, kai įvairios iniciatyvos niekam
nebuvo reikalingos, kai mokyklos buvo panašios viena į kitą, gal tik puoselėjamos tradicijos ar
laimėjimai socialistiniame lenktyniavime vienas išryškindavo, o apie kitas visai nebuvo jokio
žinojimo. Panevėžio 15-oji vidurinė mokykla buvo pastatyta labai greitai sprendžiant dvi miesto
problemas: Tulpių mikrorajonas augo – netoliese esanti „Nevėžio“ vidurinė mokykla nebetalpino
mokinių, reikėjo likviduoti senas žydų kapines, praplatinti gatvę. Mokyklos būsima perspektyva
nebuvo apgalvota, nes nebuvo įvertintas Tulpių mikrorajono gyventojų skaičius, todėl mokinių
skaičius mokykloje greitai ėmė mažėti. Nors mokykla pastatyta prognozuojant, kad joje mokysis
virš 1000 mokinių, 1990-1992 metais mokykloje mokėsi tik apie 800 mokinių. Ryškėjo tendencija,
kad mokinių skaičius dar labiau mažės, todėl į 15-ąją vidurinę buvo sukeltos visų miesto mokyklų
išlyginamosios klasės, įkurtos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų klasės bei perkeltos suaugusiųjų mokymo
klasės. Mokyklos reitingas mieste žemas: nesaugu, nes mokosi suaugusieji; „atsilikusiųjų“
mokykla, nes mokosi kitokie; vidaus ir išorės estetinis vaizdas apgailėtinas. Mokyklos stiprioji pusė
– pakankamai jaunas ir energingas mokytojų kolektyvas. Nuo 1985 m. iki 1990 m. pabaigos,
išvykus pirmajam mokyklos direktoriui į Vilnių, mokyklai vadovavo direktorius Valerijonas
Kulvinskas, nuo 1990 m. gruodžio mėn. iki 1992 m. mokyklai dvejus metus vadovavo Skirmunda
Martinonienė. Laikmetis keitėsi, nebeužteko vien kolektyvo susitelkimo, mokytojų tobulėjimo.
Situacija bylojo, kad mokykla privalo skubiai imtis ryžtingų žingsnių. Jei nori išlipti iš „duobės“
reikėjo kardinalių permainų. Nuo 1992 m. rugsėjo pradeda dirbti naujai paskirta mokyklos direktorė
Vitalija Dziuričienė.
Didžiuojamės tais, kurie mokyklą baigė sidabro medaliu:
Kristina Gelažiūtė
Asta Petravičiūtė
Asta Raudonytė
Eglė Šenferaitė
Lina Šenferaitė
Gintautas Norvaišas
Inga Kazlauskaitė
Jolanta Kepalaitė
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