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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija  - moderni valstybinė gimnazija, ugdanti 
muzikai ir dailei itin gabius vaikus, konkurso būdu priimtus iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies, 
siekianti kiekvieno mokinio pažangos, savo veiklą grindžianti  susitarimais ir bendradarbiavimu. 

GIMNAZIJOS MISIJA 

Menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius 7 (6) - 18 
metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu programas). 

 

II. SVARBIAUSI GIMNAZIJOS PASIEKIMAI 2019 METAIS 
 
Įgyvendinant gimnazijos 2017-2020 m. strateginio plano tikslus ir uždavinius, 2019 m. 

metiniame plane buvo iškelti 2 tikslai, jiems pasiekti 8 uždaviniai ir 23 priemonės. 
1. Tikslas. Siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias darytų ugdymosi pažangą, įgytų 
jam reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ir pasiektų asmenybės brandą. 
      Uždaviniai (4): 

 1.1. Tobulinti ugdymo procesą (įgyvendintos 5 priemonės, 13 veiklų, (3 iš dalies). 
 1.2. Užtikrinti tinkamą mokytojų mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi plėtojant didaktines 

kompetencijas (įgyvendintos 2 priemonės, 4 veiklos). 
 1.3. Plėtoti edukacines aplinkas (įgyvendintos 3 priemonės, 7 veiklos). 
 1.4. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną (įgyvendintos 

2 priemonės, 7 veiklos, 1 iš dalies). 
2. Tikslas. Padidinti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčių mokinių, atvykusių mokytis 
į gimnaziją iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies skaičių . 

    Uždaviniai: 
 2.1. Įtraukti regiono mokinius į saviraiškias ir profesionales menines veiklas siekiant 

ugdymosi tęstinumo gimnazijoje. (įgyvendintos 3 priemonės, 8 veiklos). 
 2.2. Plėtoti mokytojų profesinio orientavimo, ugdymo karjerai, bendradarbiavimo 

kompetencijas (įgyvendintos 5 priemonės, 12 veiklų).  
 2.3. Plėtoti ugdymo, mokymo aplinkų infrastruktūrą (įgyvendintos 3 priemonės, 7 veiklos). 
 2.4. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną  (įgyvendintos 

2 priemonės, 4 veiklos). 
 

      2019 m. nuo rugsėjo 1 d. buvo suformuota18 klasių komplektų. Mokosi 430 mokinių. Dirba  
102 pedagoginiai darbuotojai (2018 m.-108). Nepedagoginio personalo – 46 (2018 m.- 47) 
Gimnazija turi 2 pastatus – mokyklą ir bendrabutį, (bendras žemės plotas – 3,337 ha.) stadioną, 
kvadrato, krepšinio aikšteles, sporto salę, valgyklą, biblioteką. Dalyvaujame „Skaitymo skatinimo“ 
„Kultūros paso“ nacionalinėse programose. 

2019 m. BVE vidurkis (50.5  balo: įgyvendintas strateginio plano 2020 m. siekis  - 50 
balų, muzikinių (IV g. kl.) egzaminų rezultatai geresni už 2018 m., NMPP aukštesni už nacionalinį 



 3
lygį (išskyrus 6 kl. rašymą). Matematikos VBE rezultatai – esame 17 vt. tarp 50 geriausių LR 
gimnazijų.  
                Rezultatai: muzikinis ugdymas - dalyvauta 16 tarptautiniuose  konkursuose, 8 
festivaliuose - 24 laureato diplomai, 1 Grand Prix, 8 diplomantai; 20 respublikinių konkursų, 11 
festivalių - 47 laureato diplomai, 4 diplomantai;  1 Panevėžio apskrities konkurse, 1 festivalyje  – 2 
laureatai, 1 diplomantas; 1 miesto konkurse – 14 laureatų, 22 gimnazijos konkursuose, 5 gimnazijos 
projektuose, 1 festivalyje, kuriuose dalyvavo apie 200 mokinių. Surengta 150 koncertų įvairiose 
miesto ir respublikos salėse. 

 Dailės mokinių  (dalyvavo 65 %) rezultatai tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto 
mokinių piešinių konkursuose, olimpiadose, projektuose, kituose renginiuose: 5 tarptautiniuose - 8 
laureatai, 11 respublikinių  – 9 laureatai, 3 miesto – 5 laureatai. 5 dailės mokytojai dalyvavo: 1 
tarptautinio konkurso ir 3 respublikinių konkursų vertinimo komisijose.  

BU mokinių laimėjimai sėkmingi laimėjimai konkursuose, olimpiadose – tarptautinių 
konkursų (Kengūra, Olimpis, Kings, Žiemos fantazija, Bebras) laureatai– 35, kituose konkursuose 
per 100 mokinių.  

Bendras gimnazijos pažangumas – 8.4 (lyginant su 2018 m. pakilo 0,1 balo). 
Norint įtraukti visų amžiaus grupių mokinius (1-IV) į dalyvavimą prevencinėse 

programose, nutarta papildomai gimnazijoje diegti tris prevencines programas: Lions Quest ,,Laikas 
kartu“ (pradinės klasės), ,,Paauglystės kryžkelės“ (5-8 klasės), ,,Raktai į sėkmę“ (I-IV klasės). Viso 
Lions Quest prevencinių programų mokymuose dalyvavo 28 pedagogai, iš kurių 3- administracijos 
darbuotojai, 2-pagalbos specialistai, 13-klasių vadovai, 4-pradinių klasių pedagogai, 6-muzikinių 
dalykų ir bendrųjų dalykų mokytojai. Socialinis pedagogas nuo 2019 sausio 18 dienos iki gruodžio 
20 d. atliko 56 konsultacijas. Kasmet stebima tendencija, kad mažėja individualių konsultacijų 
poreikis, kuomet taikomos grupinės konsultacijos.  

2019 m. gimnazijoje organizuoti 5 konkursai, 2 festivaliai, 3 projektai respublikos, 
regiono ir miesto menui gabiems  mokiniams, įgyvendintas naujas regioninis festivalis „Dainų ir 
spalvų karuselė“. 

Mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose (100%.). Skleidė gerąją patirtį vesdami 
seminarus, organizuodami, dalyvaudami konkursuose, vertinimo komisijose (35 mokytojai 
dalyvavo vertinimo komisijose - 28 konkursuose, iš jų 2 tarptautiniuose), skaitė pranešimus, vedė 6 
seminarus, dalijosi teorine-praktine patirtimi 1 konferencijoje, metodinėse grupėse, kitose 
edukacinėse programose. 3 bendrojo ugdymo mokytojai 2019 m. dalyvavo NEC valstybinių 
egzaminų vertinimo komisijose.  

2019 m. 2% padidėjo mokinių iš regiono (26 %). 
Ženkliai papildyta mokymo priemonių bazė atsižvelgiant į metodinių grupių poreikius 

(2019 m. įsigyta: kompiuteriai -17, 4 interaktyvios  lentos, 32  mokymo priemonės muzikai, dailei, 
BU. Modernizuota gimnazijos aplinka tapo patrauklesnė bendruomenės nariams, pagerėjo higienos 
sąlygos: suremontuotas IV aukštas, dalinis bendrabučio remontas, įrengta dalinė priešgaisrinė 
apsauga.  

2019 m. gimnazijos dokumentų bazė papildyta 8 ugdymo, darbo apmokėjimo, ūkio veiklą 
reglamentuojančiais dokumentais. 

Tęsiamos kūrybinės partnerystės su  UPC, LMTA, LEU, KU, VDU, KTU, ŠU, Vilniaus 
kolegija, Panevėžio kolegija (nauja bendradarbiavimo sutartis); Latvijos meno mokyklomis 
(konkursai, plenerai): Jūrmalos meno mokykla, Valmieros muzikos mokykla, Kogneso muzikos 
mokykla, Rygos Dailės akademija; Galerija „IO“; Panevėžio J.Miltinio dramos teatru, Panevėžio 
G.Petkevičaitės-Bitės viešąja  biblioteka, Panevėžio Dailės galerija, miesto mokyklomis, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, PŠC bei kt. Lietuvos ir užsienio įstaigomis. 

Esame 24  vietoje tarp mokyklų, kurių  mokinių socialinei sveikatai palanki ugdymosi 
aplinka įvertinta 4-3 lygiais (Žurnalo „Reitingai“ rezultatai 2019 m. gruodis). 91% mokinių 
džiaugiasi, kad yra šios mokyklos mokiniai. 
    2018 m. pagal Reitingų žurnalo duomenis buvome 334 pozicijoje, 2019 m. esame – 281. 
Sukurtas efektyvus gimnazijos Facebook, Quer  kodai, išleisti 2 leidiniai.  
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III. GIMNAZIJOS PRIORITETAI 2017-2020 M. 
 
1. Personalizuotas ugdymas, užtikrinantis kiekvieno mokinio poreikius, tikslus, siekiamybes. 
2. Mokytojų didaktinių kompetencijų plėtojimas. 
 
3. Vertinimo ir įsivertinimo sistemos koregavimas atsižvelgiant į švietimo sistemos pokyčius. 
4. Mokinių iš regiono pritraukimo didinimas. 
5. Kapitalinio remonto tęstinis vykdymas.  
 
 

IV. 2017-2020 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, 
PRIEMONIŲ  ĮGYVENDINIMAS 2020 M. 

 
Įgyvendinimo 
priemonės 

Uždavinio rezultatai, 
produktas, kriterijai 

Atlikimo 
laikas 

Atsakingas Lėšos 

1. TIKSLAS. Siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias darytų ugdymosi pažangą, įgytų 
jam reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ir pasiektų asmenybės brandą. 
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo procesą: 
1.1.1. Didinti meninių 
dalykų, modulių  
pasiūlą atsižvelgiant į 
vaikų gebėjimų ir 
kompetencijų ugdymo 
poreikius 

1.1.1.1. Nustatyti kiekvienos 
klasės mokinių poreikius 
atsižvelgiant į amžiaus 
tarpsnius, gebėjimus, tikslines 
profesines sritis (tyrimas). 

2020 m.  
gegužė 

Darbo grupė Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.1.2. Parengti meninių 
dalykų modulius atsižvelgiant 
į šiuolaikines technologijas, 
ugdant mokinio pažintines 
praktines veiklas.    

2020 m.  
birželis 

Meninių dalymų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.2. Stiprinti 
mokinių saviraiškaus 
dalyvavimo 
gimnazijoje, kitose 
aplinkose  galimybes 

1.1.2.1. Plėtoti mokinių 
saviraiškos formas, susitarti 
metodinėse meninėse grupėse 
dėl veiklų vykdymo 
sistemingumo, kryptingumo. 

2020 Meninių dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.2.2. Įtraukti kiekvieną 
mokinį, pagal jo galias, į 
saviraiškinę veiklą (konkursai, 
parodos, rečitaliai, projektai, 
renginiai, kt ),  formuoti 
mokiniams aukštus rezultatų 
lūkesčius. 

2020 BU, meninių 
dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.3. Formuoti  
mokinių savivaldų 
mokymąsi. 

1.1.3.1. Mokytojams susitarti 
ir plėtoti “Mokėjimo 
mokytis“ kompetencijos 
nuoseklų vykdymą (100 proc. 
mokytojų dalyvauja 
susitariant)  atsakingą 
mokinių įtraukimą vykdant 
ugdymo/si rezultatų 
įsivertinimo stebėseną (100 
proc. mokinių vykdo savo 
pažangos sėkmingumą).  

2020 Administracija, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.3.2. Plėtoti prevencinę 
veiklą: pradėti diegti „Raktai 
į sėkmę“ 1-IV klasėms skirtą 

2020  Administracija, 
klasių vadovai, 
dalykų 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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prevencinę programą. mokytojai, 

socialinis 
pedagogas 

1.1.4. Tobulinti 
mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo 
tvarką šiuolaikinės 
mokyklos kontekste 
 

1.1.4.1. BU atnaujinti 
vertinimo tvarką. 

2020  
balandis-
gegužė 

BU mokytojai, 
dir pav. 
ugdymui 
(bendrajam) 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.4.2. Parengti BU 
kiekvieno dalyko kaupiamojo 
balo aprašą.  

2020  
birželis 

BU mokytojai, 
dir. pav. 
ugdymui 
(bendrajam) 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.5. Tobulinti 
individualios mokinio 
pažangos stebėseną.  
 

1.1.5.1.  Priimti sprendimus 
dėl mokinio individualios 
pažangos stebėsenos 
pamatavimo instrumentų 
naudojimo efektyvumo, 
veiksmingumo ugdymo 
procese (2-3 instrumentai).  

2020 Administracija, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.1.5.2. Susitarti dėl  
individualios mokinio 
pažangos stebėsenos rodiklių 
(3-5 rodikliai). 

2020  Administracija, 
metodinė taryba. 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti tinkamą mokytojų mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi plėtojant 
didaktines kompetencijas: 
1.2.1. Įgyti 
kompetencijų 
organizuoti mokinių 
personalizuotą 
mokymą ir savivaldų 
mokymąsi, mokėjimo 
mokytis kompetencijų 
integravimą į ugdymo 
procesą 

         
          

1.2.1.1. Dalintis patirtimi dėl 
mokinių dalykinių ir bendrųjų 
kompetencijų sistemingo 
ugdymo, organizacijos 
susitarimų kultūros 
formavimo (5-6 susitarimai)   

  Gimnazijos 
ir personali-
nės lėšos 

1.2.1.2. Įgyvendinti 
suplanuotas  ugdymo kokybės 
pažangos priemones. 

2020 Dir. 
pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.2.2. Tobulinti 
administracijos ir 
pedagogų gebėjimą 
savo darbe naudoti 
kompiuterines 
technologijas 

1.2.2.1. Naudoti mokinių 
vertinimo, įsivertinimo, 
užduočių formavimo ir kt. 
ugdymo procese. 

2020 Dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.2.2.2.  Pradėti naudoti  
„Apple“  
programinę įrangą ugdyme. 
 

2020 Dir. 
pavaduotojos 
ugdymui, dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.3. UŽDAVINYS. Plėtoti edukacines aplinkas: 
1.3.1. Aprūpinti 
gimnaziją 
informacinėmis 
kompiuterinėmis ir 
komunikacinėmis 
technologijomis 

1.3.1.1. Įsigyti „Apple“  
programinę įrangą.  

2020 Direktorė Biudž. lėšos 

1.3.1.2. Plėtoti mokymo 
priemonių bazę atsižvelgiant į 
šiuolaikinės aplinkos 
kontekstą. 

2020 Administracija  Biudž. lėšos 

1.3.2. Edukacines 
pamokos kitose 
erdvėse 

1.3.2.1.Socialinių 
partnerysčių plėtojimas dėl 
galimybių integruoti ugdymo 
turinį į jų aplinkas 

2020 Administracija, 
projektų vadovas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.3.2.2. Didinti edukacinių 2020 Dalykų Gimnazijos 



 6
pamokų skaičių kitose 
aplinkose 

mokytojai lėšos 

1.3.3. Vykdyti tęstinį 
kapitalinį gimnazijos 
remontą. 

1.3.3.1. Numatytų 
renovuotinų erdvių 
vykdymas. (sporto salė, kitos 
aplinkos) 

2020 Direktorė, dir. 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

VIP 
projektas - 
ŠMM lėšos 

1.3.3.2. Tęstinio kapitalinio 
remonto ataskaitų rengimas  

  Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną: 
1.4.1. Kasmet vykdyti 
gimnazijos veiklos 
kokybės įsivertinimą 
pasinaudojant IQES 
online programa ir 
kitais įsivertinimo 
instrumentais. 

1.4.1.1. Vykdyti tyrimus 
srities “Lyderystė  ir vadyba“ 
rodiklio „Perspektyva ir 
bendruomenės susitarimai“ 
(tobulinimo kultūra) ir srities 
„Rezultatai“ IQES online 
programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais 

2020 GVKĮ grupė, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4.1.2. Mokytojų apklausa 
IQES online programa ir 
kitais įsivertinimo 
instrumentais (2 sritys). 

2020 GVKĮ grupė, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4.1.3. Tėvų apklausa IQES 
online programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais (2 
sritys). 

2020 GVKĮ grupė, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4.1.4. Mokinių  apklausa 
IQES online programa ir 
kitais įsivertinimo 
instrumentais (2 sritys). 

2020 GVKĮ grupė, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4.2. Kasmet, 
rengiant metinius 
veiklos planus, 
įvertinti strateginio 
plano 1 tikslo siekimo 
būklę ir numatyti 
uždavinių 
įgyvendinimo 
rodiklius. 

1.4.2.1. Gautų apklasų IQES 
online programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais 
analizavimas, panaudojimas 
rengiant 2021 m. veiklos 
planus.  

2020 Savivaldos 
institucijų, 
klasių vadovų, 
kitų metininių 
planų atsakingi 
rengėjai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2. TIKSLAS. Padidinti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčių mokinių, atvykusių 
mokytis į gimnaziją iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies, skaičių. 
2.1. UŽDAVINYS. Įtraukti regiono mokinius į saviraiškias ir profesionalias menines veiklas 
siekiant mokymosi tęstinumo gimnazijoje: 
 2.1.1. Organizuoti 
specializuoto meninio 
ugdymo meistriškumo 
renginius, paveikias 
veiklas įtraukiant 
gimnazijos ir regiono 
vaikus. 

2.1.1.1. Regioninių, 
respublikinių  konkursų, 
projektų, parodų 
organizavimas (3-5 
renginiai). 

2020 Dir. 
pavaduotojos 
dailės/muzikos 
ugdymui, 
meninių dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 

2.1.1.2. Konsultuoti regiono 
mokytojus, mokinius (3-5 
konsultacijos). Organizuoti 
atvirų durų dienas mokiniams 
iš kitų regionų.  

2020 Dir. 
pavaduotojos 
dailės/muzikos 
ugdymui, 
meninių dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 
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2.1.2. Įvairinti 
ugdymo sričių 
organizavimo 
modelius  pritaikytus 
regiono vaikų 
reikmėms, 
atskleidžiančius 
mokinių polinkius ir 
gabumus. 

2.1.2.1. Organizuoti bendrojo 
ugdymo paveikias profesinio 
orientavimo veiklas regione 
(3-5 renginiai). 

2020 Dir. pavaduotoja 
bendrajam 
ugdymui, dalykų 
mokytojai, 
metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 

2.1.2.2. Plėtoti  „Keliaujanti 
paroda“ renginių spektrą 
regione (3-5 renginiai). 

2020 Dir. pavaduotoja 
dailės ugdymui, 
dalykų 
mokytojai, 
metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 

2.1.2.3. Inicijuoti gimnazijos 
ir regiono menų/muzikos 
mokyklų bendradarbiavimo 
aplinkų įvairovę (3-5 
renginiai/projektai). 

2020 Dir. pavaduotoja 
muzikiniam 
ugdymui, dalykų 
mokytojai, 
metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 

2.2. UŽDAVINYS. Plėtoti mokytojų profesinio orientavimo, ugdymo karjerai, 
bendradarbiavimo  kompetencijas: 
2.2.1. Aktyvinti 
pasidalytąją lyderystę, 
kurti pagarba ir 
partneryste grįstą  
kultūrą. 

2.2.1.1. Per metus priimti 3 - 
5 susitarimus veiksmingus 
visai bendruomenei, 
tobulinimo kultūros,  
rezultatų srityse. 

2020 Bendruomenė Žmogiškieji 
ištekliai 

2.2.1.2. Tęsti gerosios 
patirties sklaidą, „Idėjų 
mugės“ renginius metodinėse 
grupėse, Mokytojų taryboje. 

2020 Administracija, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.2.2. Plėtoti bendras 
edukacines veiklas su 
socialiniais 
partneriais, 
supažindinant 
mokinius su 
įvairiomis 
specialybėmis ir 
planuojant tolimesnę 
profesinę karjerą. 

2.2.2.1. Vykdyti  projektą 
„Pirmokas“ įtraukiant 
mokytojus į aktyvias 
profesinio informavimo 
veiklas (partneriai vaikų 
darželiai). 

2020 Pradinių klasių 
metodinė grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.2.2.2. Plėtoti partnerystes su 
kultūros/švietimo įstaigomis, 
aukštosiomis menų srities 
mokyklomis vykdant 
edukacines, profesinio 
orientavimo veiklas (3-5 
renginiai, bendradarbiavimo 
sutartys).  

2020 Direktorė, dir. 
pavaduotojos 
dailei/muzikai, 
klasių vadovai, 
projektų 
vadovas 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos 

2.3. UŽDAVINYS. Plėtoti ugdymo, mokymo aplinkų infrastruktūrą: 
2.3.1. Sudaryti 
mokiniams iš regiono 
saugias ir tinkamas 
prieinamumo, 
maitinimo,                            
gyvenimo 
bendrabutyje sąlygas. 

   

2.3.1.1. Vykdyti einamąjį 
remontą bendrabučio V 
aukšte, pagal poreikį 
atnaujinti reikiamą įrangą. 

2020 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

Biudžeto 
lėšos 

2.3.1.2. Analizuoti mokinių iš 
regiono pavėžėjimo, 
maitinimo, gyvenimo 
bendrabutyje sąlygas. (Kas 
ketvirtį teikti ataskaitas) 

2020 Klasių vadovai, 
bendrabučio 
auklėtojos 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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2.3.2. Užtikrinti 
atvykusiems 
mokiniams reikiamą 
švietimo pagalbą, 
sveikatos priežiūrą.  

2.3.2.1. Naujai atvykusių 
mokinių švietimo pagalbos 
poreikių analizė (tyrimas). 

2020, 
rugsėjis 

Klasių vadovai Žmogiškieji 
ištekliai 

2.3.2.2. Teikti pagal poreikį 
švietimo pagalbą. 

2020 Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.3.2.3. Teikti sveikatos 
priežiūros specialisto, pagal 
sveikatos biuro nustatytą 
grafiką, pagalbą. 

2020 Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.3.3. Kurti naujas 
edukacines erdves, 
pritaikytas įvairiems 
mokinių poreikiams ir 
įvairioms veikloms. 

2.3.3.1. Įrengti išmaniąją 
klasę. 

2020 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

Biudžeto 
lėšos 

2.3.3.2. Plėtoti dailei/muzikai, 
BU   edukacines erdves. 
 

2020 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

Biudžeto 
lėšos 

2.4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną: 
2.4.1. Sistemingai 
analizuoti vykdomas 
profesinio 
orientavimo veiklas ir 
pagal gautus 
rezultatus jas  
koreguoti.  

2.4.1.1. Susitarti dėl 
veiksmingų profesinio 
orientavimo veiklų     
(prioritetinės, 2-3 efekto 
rezultatą turinčios veiklos). 

2020 Profesinio 
informavimo 
grupė,  
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.4.1.2. Analizuoti regiono 
menų mokyklų programų 
kriterijus.  

2020 Metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 2.4.2. Gerinti paveikų 
gimnazijos įvaizdį 
Panevėžio regione ir 
šalyje. 

2.4.2.1. Parengti knygą apie 
gimnaziją. 

2020 m, 
III 

ketvirtis 

Projektų 
vadovas 

Biudžeto 
lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

2.4.2.2. Įgyvendinti 
strateginio plano rodiklius. 

2020 Bendruomenė Žmogiškieji 
ištekliai 

2.4.3. Kasmet, 
rengiant metinius 
veiklos planus, 
įvertinti strateginio 
plano 2 tikslo siekimo 
būklę ir numatyti 
uždavinių 
įgyvendinimo 
rodiklius. 

2.4.3.1. Numatyti 2020 m. 
veiklos plano įgyvendinimo 
kriterijus/rodiklius. 

2020 m. 
kovas 

 

2020 m. plano 
rengimo grupė  

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.4.3.2. Analizuoti 2020 
metinio plano įgyvendinimą, 
siekiant veikos kokybės 
sėkmingų pokyčių (kas 
ketvirtį įvertinti metinio plano 
vykdymo veiksmingumą) 

2020 m. 
kas 

ketvirtį 

Administracija, 
savivaldos 
institucijos, 
metodinės grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

 

SUDERINTA 
Gimnazijos taryba 
2019 m. gruodžio 22 d. 
Posėdžio protokoliniu nutarimu 
(protokolo Nr. GT-5) 
 

 


