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PATVIRTINTA 
Panevėžio Vytauto Mikalausko  

                                                                                                                menų gimnazijos direktoriaus 
          2022 m. sausio 11 d. 
          Įsakymu Nr. V-5 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 ĮVADAS 
Vizija   
 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija - valstybinė, moderni, siekianti sisteminių pokyčių, savo veiklą organizuojanti pasidalyta lyderyste, susitarimais, refleksija, 
sistemingu, konstruktyviu veiklos įsi/vertinimu įstaiga, ugdanti itin gabius muzikai ir dailei mokinius. 
 
 
Misija  
 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius vaikus pagal bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties (pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio bendrojo ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu) programas. 

 
 

GIMNAZIJOS PRIORITETAI 2021-2024 M. 
 

1. Mokinys – siekiantis asmeninės sėkmės, planuojantis tikslingą saviraišką, karjerą, savo idėjomis ir darbais prisidedantis prie gimnazijos aplinkos kūrimo. 
2. Mokytojas – profesionalas, lyderis, motyvatorius, savo veiklą grindžiantis kompetencija, kvalifikacija ir komunikacija. 
3. LIONS QUEST bei socialinio ir emocinio ugdymo (toliau - SEU) programų nuoseklus įgyvendinimas 1 – IV g. klasėse.  
4. Gimnazija – savo veiklą grindžianti veiklos kokybės analizės duomenimis. 
5. Konkurencingas gimnazijos įvaizdžio formavimas. 

 
ĮGYVENDINIMAS 2021 M.  

 
2021-2024 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ   

 
Įgyvendinimo 
priemonės 

Uždavinio rezultatai, produktas, 
kriterijai 

Atliki
mo 
laikas 

Atsakingas Ištekliai Rezultatai 

1. STRATEGINIS TIKSLAS – siekti mokinių mokymo(si) sėkmės ir kompetencijų ugdymo per įtraukios aplinkos kūrimą, tarpdalykinio integralumo didinimą, turtingas 
kultūrines, socialines-emocines patirtis, konstruktyvų įsivertinimą. 
1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo procesą, orientuotą į mokinių pasiekimų sėkmingumą. 

1.1. Plėtoti 
mokinių 

1.1.1. Sistemingai formuoti 5-IV 
kl. mokinių „Savitų veiklų 

Metai Klasių vadovai,  
Dailės metodinė 
grupė, mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

5-IV kl. dailės klasių (grupių) mokiniai skatinami kiekvienos 
kontaktinės dailės dalykų kūrybinių darbų pusmečio 
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mokėjimo 
mokytis, kitas 
bendrąsias 
kompetencijas.   

portfolio“  (10 proc. mokinių), 
dailės kūrybinių darbų aplanką 
(skaitmeniniu ir įprastu 
formatu).  

peržiūros metu darbus fotografuoti ir kelti į aplankus 
asmeniniuose kompiuteriniuose įrenginiuose. 
2020-2021 m.m. I (2021 m. sausio pab.) ir II pusm. (2021 m. 
birželio pradžia) peržiūros vyko nuotoliniu būdu. Buvo 
parengta atsiskaitymo forma (PowerPoint formatu), 
kiekvienas mokinys parengė savo kūrybinių darbų 
pristatymo skaidres ir jas demonstravo peržiūrų metu.  

1.1.2. Dalintis darbo patirtimi 
apie mokinių mokėjimo 
mokytis, kitų bendrųjų 
kompetencijų ugdymą 
pamokoje.  
(susirinkimai, idėjų bankas, 
kolegų stebėtos pamokos – 
pamokoje ne mažiau 3-5 
mokytojai). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. stebėtos keliančio kvalifikacinę kategoriją dailės 
dalykų mokytojo Alfrido Pajuodžio keturios pamokas ir 
pirmus metus dirbančios dailės ir architektūros mokytojos 
Jurgos Speičienės 8b kl. pamoką (2021-02-22). 
Darbo patirtimi dalijamasi dailės dalykų metodinės grupės 
susirinkimuose (dail. protokolas. Nr. 1 2021-01-08, dail. 
protokolas. Nr. 2 2021-02-05, dail. protokolas. Nr. 3 2021-
04-30, dail. protokolas. Nr. 4 2021-06-09, dail. protokolas. 
Nr. 5 2021-08-31, dail. protokolas. Nr. 6 2021-09-08, dail. 
protokolas. Nr. 7 2021-11-04, dail. protokolas. Nr. 8 2021-
11-05, dail. protokolas. Nr. 9 2021-12-10). 
A. Trotienė. 2021 01 28 -  Užsienio kalbų mokytojų 
metodinės grupės susirinkimas. 2020 01 29 -  Miesto rusistų 
diskusija prie apskrito stalo „Šiuolaikinė pamoka“.  2021 02 
12 - Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės 
susirinkimas.  2021 05 20 - Užsienio kalbų mokytojų 
metodinės grupės susirinkimas. 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimo 
protokolas Nr.7, 2021-08-31 (Bendrųjų kompetencijų 
ugdymas nuotolinio mokymo metu). 
V. Rutkauskienė - Pranešimas respublikinėje konferencijoje. 
2021 m. balandžio 8 d. Nuotoliniu būdu vyko respublikinė 
pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir 
mokome“. Pranešimo tema „Išmanus mokytojas, išmanūs 
mokiniai“.. PAŽYMA dėl pranešimo skaitymo 
konferencijoje „IKT MOKYKLOJE: MOKOMĖS IR 
MOKOME“ 2021-04-09 Nr. VL 1814. 
Muzika : mokinių ugdymas remiasi bendrųjų kompetencijų 
ugdymu:1.Mokėjimo mokytis, 2.Komunikavimo, 
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3.Pažinimo, 4.Socialinės pilietinės, 5.Iniciatyvumo ir 
kūrybingumo, 6.Asmeninės kompetencijos 7.Kultūrinės 
kompetencijos 
Metodinių grupių protokolai 
Stebėtos pamokos: V.Čimkutės-Vanagienės 2021-05-
12,19,26 (010 kl.), A.Viduolio 2021-05 14,21,28 (nuotoliniu 
būdu) R.Juškienės 2021-11-10 (53 kl.). Pamokų stebėjimo 
kortelės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 
Atlikėjo raiškos tarpinės perklausos (metodinių grupių 
protokolai) 
Atlikėjo raiškos baigiamųjų egzaminų perklausos (metodinių 
grupių protokolai). 

1.1.3. Organizuoti ir vykdyti 
bandomuosius brandos 
egzaminus gimnazijos III-IV 
klasių mokiniams 

Metai Muzikos 
(muzikologija), 
BU mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Muzikologijos bandomasis egzaminas III klasei 2021-03-25 
Muzikologijos bandomasis egzaminas III klasei 2021-05-17, 
18 d.d. 
Muzikologijos bandomasis egzaminas IV kl. raštu dalis 
(2021-05-18) 
Muzikologijos bandomasis egzaminas IVa kl. 2021-12-06 
(Muzikos teorijos metodinės grupės protokolai). 
A. Dailidėnienė. Bandomasis egzaminas 2021-05-13. 
V. Kirsnys - 2021 m. vasario mėn. (per nuotolį) ir 2021 
gruodžio mėn. mokykloje vykdyti biologijos bandomieji 
egzaminai IV g.k, mokiniams ketinantiems laikyti valstybinį 
biologijos egzaminą. 
J. Širmulė - Bandomasis brandos egzaminas IV klasių 
mokiniams VI b - 2021-12- 17, VI a - 2021-12-21. 
R. Šeibokas - 2021 m. balandis, gegužė įrašai el.dienyne, 
direkt. įsak., gimnazijos veiklos planas balandis, gegužė. 
S. Zakrienė. Vykdyti bandomieji egzaminai. Įrašai  dienyne 
– 2021 10 21- IV a klasė, 202112 07 –IIIb klasė. 
D. Genienė - Bandomieji brandos egzaminai  10.20 IV b kl. 
F. Žvirgždienė - Organizavau bandomąjį matematikos 
brandos egzaminą IV kl. Įrašas dienyne, 2021-12-08. 

1.1.4. Ugdyti kiekvieno mokinio 
mokėjimo mokytis ir kitas 
bendrąsias kompetencijas, 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dėl Bendrųjų kompetencijų pamatavimo rodiklių susitarta. 
Didžiausias dėmesys skiriamas mokėjimo mokytis 
kompetencijos ugdymui: laiko planavimui bei priimtiniausių 
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nustatyti jų pamatavimo 
rodiklius (2-3 kiekvienai 
kompetencijai). 

mokymosi/kūrybinių būdų, stilių ieškojimui. Tam tikslui 
sistemingai planuojami tarpiniai, bendri, kolegialiai 
vertinami atsiskaitymai (tarpinės, pusmečio peržiūros, 
perklausos). 

1.1.5. Didesnį dėmesį skirti 
individualiems pokalbiams su 
mokiniais, asmeniškai aptariant 
jų sėkmes ir nesėkmes, numatant 
konkrečius žingsnius, esant 
poreikiui pagalbos teikimą (80 
proc. mokytojų). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. kovo – balandžio mėn., atliekant pažangumo bei 
lankomumo stebėseną, organizuoti trišaliai (mokykla 
(direktoriaus pavaduotoja dailei, soc. pedagogė, klasės 
vadovas) - mokinys – tėvas) 9 vaizdo pokalbiai su 7b-IIb 
klasių mokiniais. 
Kontaktiniu būdu (mokykla (direktoriaus pavaduotoja dailei 
ir soc. pedagogė) – mokinys – tėvas) buvo bendrauta su 3 
mokiniais (IIb – IIIb kl.) ir jų tėvais. 
Vaizdo pokalbiai (direktoriaus pavaduotoja dailei – 
mokinys) vyko su dviem IIIb kl. mokinėmis. 
2021 m. gruodžio mėn. kontaktiniu būdu vyko 5 
dvišaliai/trišaliai pokalbiai su Ib -IVb kl. mokiniais.  
Su visais mokiniais buvo aptartos sėkmių ir nesėkmių 
priežastys, numatyti tolesni pagalbos teikimo būdai. 
Mokymosi pagalbos mokiniams teikimas (po ligos, 
mokymosi sunkumų patiriantiems). 
Nuolat individualiai bendraujama su mokiniais, siekiant 
išsiaiškinti jų mokymosi sunkumus ir pagalbos poreikį. 
Nuolat teikiama individuali pagalba – papildomos pamokos, 
konsultacijos prieš visus viešus pasirodymus Suteiktos 
pagalbos mokiniams atvejai nurodyti Mokymosi pagalbos 
mokiniams formoje, patvirtintoje Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 
18 d. įsakymu Nr.V-22 

1.1.6. Organizuoti metodinėse 
grupėse suplanuotus renginius, 
parodas, kt. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Specializuotas muzikinis ugdymas. Respublikiniuose 39 
konkursuose:  3- Grand Prix, 23- I laipsnio diplomai, 21-II 
laipsnio diplomai, 15- III laipsnio diplomai.: II respublikinis 
jaunųjų atlikėjų konkursas „Rudens Pop-Jazz“, Vilniaus,  II-
asis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis 
barokas 2021“, 1-8 kl. jaunųjų pianistų nuotolinis konkursas 
„Virtualūs pasažai“, XIII  Respublikinis nuotolinis pianistų 
konkursas „Muzikinis pavasaris“, respublikinis jaunųjų 
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pianistų konkursas, skirtas L. van Bethoveno 250-osioms 
gimimo metinėms, III respublikinis muzikantų konkursas 
„Piano-Ambitum“, Respublikinis konkursas „Muzika @“, 
Respublikinis bendrojo fortepijono mokinių konkursas 
„Jūros eskizai“ Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, I 
respublikinis papildomo instrumento (fortepijono) konkursas 
„ATTACCA“, Kauno 1-oji muzikos mokykla, Respublikinis 
virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 
2021“, III Respublikinis Juozo Tallat-Kelpšos vardo 
virtualus jaunųjų dainininkų konkursas, Vaclovo Paketūro 
kanklių atlikėjų nuotolinis konkursas, Vilniaus Karoliniškių 
muzikos mokykla, I Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų 
konkursas „VIVA MUSICA 2021“, V Respublikinis 
„Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkursas, Respublikinis 
nuotolinis jaunųjų atlikėjų čekų muzikos konkursas-
festivalis „Čekų parafrazės“, IV Respublikinis konkursas 
„Perpetuum mobile“, Vilnius, 
II nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių recenzijų 
konkursas „Mano nata“ ir kiti. 
IV kl. baigiamojo atlikėjo raiškos egzamino vidurkis 9.8 
(2020 m. 9.4). 
Regioniniai renginiai. 5 projektai: meniniai integruoti 
tęstiniai projektai „Džiazo galerija“, „Europos pulsas“, 
chorinės muzikos „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, 
šeimų festivalis „Art Family“, fortepijono muzikos 
„Muzikinė mozaika“. 
Kiti renginiai:  
- 2021-10-27 (4 val.) dalyvavimas programos „Mokymas ir 
mokymasis įtraukioje mokykloje“ II modulyje „Dirigavimo 
manualinės technikos ir choro muzikos interpretavimas“ 
(meistriškumo pamoką vedė prof. Dainius Puišys, LMTA); 
 -  meistriškumo pamoka (prof. R. Butvila) styginių 
instrumentų metodinės grupės protokolai; 
Mokinių koncertinė veikla. Surengta 20 koncertų įvairiose 
Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekose, Dailės galerijoje, 
bažnyčiose, šv. Juozapo senelių namuose, mokyklose) 
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Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. 
2021 m. IV kl. mokinai dalyvavo nuotoliniuose 
susitikimuose su aukštųjų mokyklų atstovais: 
2021-05-07 – Jūrate Karosaite Karosevičiūte, LMTA 
Klaipėdos  fakulteto muzikos katedros docente,  
2021-05-17 – Asta Rauduvaite, VDU švietimo akademijos 
atstove.  
Dalyvavimas vertinimo komisijose. 
Saulius Astrauskas Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 
Panevėžio miesto etapo užduočių parengimo ir vertinimo 
komisijos narys. 2021 02 05, Panevėžio miesto savivaldybės 
švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymas 
 Nr. VI-3(22.1.7.) 
II Baltijos šalių tarptautinis muzikos ir šokio konkursas 2021 
09 21.Žiūri komisijos narys. Sertifikatas 
Irma Paurienė 2021-05-10,15 vertinimo komisijos narė, II-
asis Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas Muzika-@ 
Kauno 1-oji muzikos mokykla 
Kęstutis Plančiūnas 2021-05-25 vertinimo komisijos narys, 
II-asis Tarptautinis konkursas „Amicitia sonans“ VŠĮ „Menų 
virtuvėlė“ 
Sandra Kriukienė 2021 gruodžio 9 dieną vykusio Lietuvos 
mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapo 
konkurso vertinimo komisijos narė. Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2021 
m. gruodžio 2 d.  Įsak. Nr. VI-144 
Julija Kostina 2021-12-19 vertinimo komisijos narė, 
Tarptautinis mokinių meninės raiškos konkursas „Iš 
močiutės skrynios“. Įsak. Nr. V-147 
Vitalija Laukaitienė  2021-04-18,19 LTMA organizuoto IX 
Raimundo Katiliaus respublikinio jaunųjų stygininkų 
konkurso, žiuri komisijos narė. LTMA rektoriaus padėka  
Daiva Razguvienė  stebėtoja ir vertintoja Ukmergės meno 
mokyklos FŠPU mokytojos Ievos Puodžiukės, 
pretenduojančios  įgyti neformaliojo švietimo muzikos 
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(smuiko) vyr. mokytojos kvalifikacinę kategoriją, praktinę 
veiklą. Įsakymas Nr. V-47  Ukmergė 
Vertinimo komisijos narė I-ajame respublikiniame jaunųjų 
atlikėjų konkurse „GENIUS ARTS“  
Padėkos raštas  2021-10-22,23  Pabradė 
Kornelija Petkutė 2021-05-07,08 vertinimo komisijos narė 
VIII Respublikinio Romualdo Žaldoko stygininkų konkurso, 
Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijoje  
2021-11-03,10 vertinimo komisijos narė II Tarptautinis 
styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Crescendo“ 
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje 
Ala Fetingienė 2021-04-23 dalyvavo vertinimo komisijos 
darbe  Vilniaus J.Tallat- Kepšos konservatorijos 
organizuotame I Respublikiniame akordeonistų konkurse 
"Accobarokas Plus" 
2021-04-23 dalyvavo Viliaus Juozo Talla-Kelpšos 
konservatorijos organizuoto konkurso "Accobarokas Plus" 
vertinimo komisijos darbe  
Rimantas Baublinskas ir Eglė Buzaitė  2021-12-19 
vertinimo komisijos nariai, bendradarbiaujant su dailės 
skyriumi, surengtas tarptautinis mokinių meninės raiškos 
konkursas „Iš močiutės skrynios“. Įsak. Nr.V-147 
Jorūnė Jakubėnienė 2021-12-17 komisijos narė,  Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos dainų konkursą „Dainų 
dainelė“ mokyklos turas Panevėžio V.Mikalausko menų 
gimnazijoje. 
Edita Sargautytė 2021-12-15 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos dainų konkursą „Dainų dainelė“ Panevėžio 
rajone, Velžio gimnazijoje 
Jolanta Sriubiškytė 2021-05-03 Panevėžio muzikos 
mokyklos baigiamųjų egzaminų vertinimo narė 
2021-05-04 Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso 
"Muzikinis pavasaris " komisijos vertinimo narė  
2021-06-07 III Respublikinio Šakių miesto pianistų  
konkurso komisijos vertinimo narė 



8 
 

Asta Kapučinskienė gimnazijos pedagogų Atestacinės 
komisijos narė 
2021-04-23 Respublikinio konkurso „Lietuva, aš už muziką“ 
vertinimo komisijos narė 
Skaityti pranešimai ir vestos meistriškumo pamokos. 
Justino Mačio rengtos kvalifikacijos kėlimo programos:  
1. „Kasdieninių užsiiminėjimų muzikos instrumentu (fleita) 
praktika. Istorinė raida, technologiniai iššūkiai. Pasirengimas 
sceniniam pasirodymui“ Troškūnai, 40 val. Ž – 118. 
2. „Kasdieninių užsiiminėjimų muzikos instrumentu (fleita) 
praktika. Istorinė raida, technologiniai iššūkiai. Pasirengimas 
sceniniam pasirodymui“ Mažeikių V. Klovos muzikos 
mokykla, 6 val. Nr. – 466 
3. „Kasdieninių užsiiminėjimų muzikos instrumentu (fleita) 
praktika. Istorinė raida, technologiniai iššūkiai. Pasirengimas 
sceniniam pasirodymui“ Kauno Juozo Naujalio muzikos 
gimnazija, 6 val. PA – 001152 .   
Išleistas solinis Justino Mačio CD albumas „Aš – strazdo 
mokinys“. Tai dedikacija prancūzų fleitos mokyklai. 
Mokyklos ir metodikos tęstinumas ir demonstracija 
mokiniams.  
Martynas Bražas  dalijosi patirtimi su Nacionalinės M.K 
Čiurlionio menų mokyklos Nacionalinė M.K. Čiurlionio 
menų gimnazija 2021-10-28 
2021-04-15 skaitė pranešimą Kupiškio meno mokyklos 
mokytojams „Mokinių sceninio meistriškumo ugdymas“. 
Pažyma 2021-05-28. Nr.4.4-139 
Saulius Astrauskas Skaitė pranešimą “Ritmo abėcėlė” 
pasidalino pedagogine ir metodine praktika. Širvintų meno 
mokykla 2021 11 03, Pažyma Nr. Ml-25 
Ala Fetingienė dalinosi pedagogine ir organizacine patirtimi 
su tarptautine akordeono bendruomene. Skaitė pranešimą 
„Nuo virtualios akordeono pamokos iki virtualaus konkurso“ 
Tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje- praktikume 
‚,Palanga- 2021“ (2021-08-05).  Festivalio- praktikumo 
afišos, programa. 
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Jolanta Sriubiškytė vedė atvirą pamoką ir skaitė pranešimą 
"Konkursų reikšmė ruošiant jaunuosius atlikėjus" 2021-04-
20 Šakių rajono meno mokykloje. Pažyma Nr, TRD -9.  
Liudmila Golubeva vedė Meistriškumo pamokos:2020 -09- 
29 G. Čeponytė III kl.(7 pamokos), 2021-05-18 E. Kuncytė 
IV kl.,2021-10-06 G. Čeponytė IV kl.(4 pamokos) 2021-12-
02 E. Livanaitė 8 kl.(3 pamokos) 
Kvalifikacijos kėlimas. 2021 m. 2 muzikinio ugdymo 
mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją (1 
metodininko, 1 vyresniojo mokytojo) 
 
        SPECIALIZUOTAS DAILĖS UGDYMAS  
Įgyvendinti renginiai, skirti skulptoriaus Juozo Zikaro 140-
osioms gimimo metinėms (plenerai gimtinėje Paliukų km. 
6b ir 7b kl.; kino pamoka „Zikaras. Laisvės paminklo 
kūrėjas“; kūrybiniai darbai „Mokyklos pinigai“; 
kompiuterinės grafikos plakatų, skirtų J.Zikarui, paroda).  
G. Indriūnienė, H. Mazūras, J. Speičienė, A. Pajuodis,  
D. Petrauskė. 
Tradicinės mokinių kūrybinių darbų parodos: „Skrajojanti 
paroda“ 2021-11, 4, 8, II ir IV k. Baigiamųjų k. darbų 
parodos gimnazijoje (visi dailės mokytojai). 
Exlibrisų, skirtų poetei Elenai Mezginaitei, parodos 
E.Mezginaitės bibliotekoje ir gimnazijoje (H. Mazūras). 
Tarptautinio mokinių raiškos konkurso „Iš močiutės 
skrynios“ organizavimas (H. Mazūras, J. Speičienė,  
G. Indriūnienė, A. Mincytė). 
Edukacinių pamokų organizavimas (14 per 2021 m.,). 
Kūrybinės dirbtuvės bendruomenei „Molio Kalėdos“  
(D. Petrauskė). 
Bendradarbiavimas Panevėžio regiono projekto “Jaunųjų 
kūrėjų galimybių tribūna Nevėžis” almanacho kūrime  
(G. Indriūnienė, V. Mačiulis, H. Mazūras, D.Petrauskė, 
D. Laurinavičienė). 
2018 m. gimnazijos bibliotekoje dailės mokytojo eksperto 
Henriko Mazūro iniciatyva pradėtas formuoti dailės 
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metodinių/informacinių leidinių ir katalogų fondas. 2021 m. 
yra sukaupti 25 leidiniai.  
BENDRASISI UGDYMAS 
Pradinės klasės - 2021-10 paroda „Mano augintinis“ 2 
aukštas, 2021-12 paroda „Kalėdinė eglė“ 2 aukštas 
 2021-12 „Prakartėlių paroda”, Kaziuko mugė (nuotoliniu 
būdu) – 2021-03, Skaitovų konkursas (nuotoliniu būdu) 
2021-03. 
2021 m. balandžio 1 sav. “mokinių Velykinių atvirukų 
virtuali paroda Facebook paskyroje“ (informacinių 
technologijų mok.  V. Rutkauskienė), gražiausias atvirukas 
buvo naudojamas išsiųsti sveikinimams įvairioms 
organizacijoms. 
Mokinių kompiuterinių piešinių paroda „Mokytojo 
portretas“. Paroda skirta Tarptautinei Mokytojų Dienai 
paminėti (informacinių technologijų mok.  V. 
Rutkauskienė),. Gimnazijos 2 aukštas prie 41 kab., 
Mokytojų kambarys. 
2021 m., gruodžio 3-4 sav. 5-IV kl.  mokinių kompiuterinės 
grafikos darbų paroda - Atvirukas „Žiemos spalvos“ 
(informacinių technologijų mok. V. Rutkauskienė). 
Gimnazijos 2 aukštas prie 41 kab., virtuali paroda Facebook 
paskyroje. Gražiausi atvirukai atspausdinti spaustuvėje ir 
išsiųsti sveikinimai įvairioms organizacijoms. 
„Saugaus interneto savaitė“ 
„Saugesnio interneto savaitė 2021“. 
Laikas 2021 m. vasario 8-13 d. 
Vieta: Mokykloje, mokyklos Bibliotekoje ir  Facebook, 
virtuali aplinka (Zoom pamokos 5-7, 9-11kl. mokiniams). 
Veikla: 
Vasario 8-28 d. Plakatų „Interneto pavojai“ rengimas ir jų 
eksponavimas netik mokyklos erdvėse, bet ir Facebook 
svetainėje 
Vasario 8 d. – Internetiniai žaidimai.  Edukacinės pamokėlės 
metu pasiaiškinsime, kodėl internetiniai žaidimai taip 
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įtraukia bei kaip juose žaisti saugiai. O taip pat, kaip 
suprasti, ar nesi priklausomas nuo internetinių žaidimų? 
Vasario 9 d. – Asmeninė informacija internete 
Internete bendraujame, dalijamės savo mintimis, informacija 
ir nuotraukomis. O kaip atsirinkti, ką internete galima 
viešinti, o ką geriau pasilikti tik sau ir artimiesiems? 
Vasario 10 d. – Žalingas turinys internete 
Naršydami internete susiduriame su visokiausiu turiniu. 
Edukacinės pamokėlės metu pasiaiškinsime, kas yra žalingas 
turinys ir ką reikėtų daryti su juo susidūrus? 
Vasario 11 d. – Internetiniai draugai 
Kiek draugų turime žaidimuose, socialiniuose tinkluose ar 
susirašinėjimo programėlėse, ar visus juos pažįstame? 
Edukacinės pamokėlės metu pakalbėsime apie bendravimą 
su internetiniais draugais bei apie elektronines patyčias. 
Vasario 12 d. – Pasikartokime! 
Paskutiniosios pamokėlės metu dar kartą pasikartojome 
Saugesnio interneto savaitės metu išmoktas saugesnio 
elgesio internete taisykles. 
M. Dagienė, M. Šešeika -  5 – 6 klasių draugiškos kvadrato 
varžybos Velžyje, 2021-12-07. 5 – 6 klasių sporto šventė 
“Mūsų sveikata – mūsų turtas”, 2021-12-17. 
A. Dailidėnienė. Matematinis pranešimas „Tyrimo 
uždaviniai“ (metodinės grupės nuotolinis susirinkimas 2021- 
01 – 28), matematinis pranešimas „Oilerio skrituliai“  
(metodinės grupės nuotolinis susirinkimas), 2021- 05- 20. 
G. Liepytė – Šimonienė.    2021.03.22 5–8 kl. mokinių 
Poezijos dienos skaitymai  „Pavasaris eilėraščių posmuose“ 
(16.30 val. TEAMS aplinkoje).  2021.06.21 Tarpmokyklinė 
viktorina „Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“ (16 val. ZOOM 
aplinkoje). Organizatoriai: Gelmina Liepytė-Šimonienė, 
Žydra Norkevičienė. Dalyviai: Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų gimnazijos 6a ir 6b kl. mokiniai, 
Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 6 kl. mokiniai. 
2021.10.04–2021.10.29 6–7 klasių mokinių darbų paroda 
„Vasaros skaitinių iliustracijos“ gimnazijos bibliotekoje; 
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2021.11.24 5–IV kl. mokinių poezijos popietė „Rudens 
spalvos“ (15 val. 015 kab.). 2021.12.22 5–III kl. meninio 
skaitymo konkursas (15 val. gimnazijos bibliotekoje).   
L. Piragienė.  Konkursas ,,Laiškas istorinei asmenybei“ 03-
10, ,,Pavasaris eilėraščių posmuose“ 03-22, ,,Olympis 2021 
– Pavasario sesija“ 03, renginys ir paroda ,,Iš ko ,,pasidaro“ 
eilėraštis?” ( R. Skučaitei – 90)10-27,  5 kl. mok. paroda 
,,Laiškas Pirmajai mokytojai” 10, 5a-5b kl. mok. kurtų 
mįslių paroda ,,Menu mįslę keturgyslę” 11, ,,Olympis – 
Rudens sesija“ 11,  meninio skaitymo konkursas 12-22.                                                                                                                             
J. Tijušienė. Matematinis pranešimas „Tyrimo uždaviniai“ 
(metodinės grupės nuotolinis susirinkimas), 2021- 01 – 28. 
Matematinis pranešimas „Oilerio skrituliai“  ( metodinės 
grupės nuotolinis susirinkimas), 2021- 05- 20. 
A. Trotienė. 1. 2021 10 13  ir  2021 10 26 - dalyvavau su 6a 
ir 6b klasių mokinių grupėmis kasmetinėje viktorinoje 
„Kalbos atveria duris“. 2. 2021 12 10 – dalyvavau 
naujametinio atviruko užsienio kalba parodoje. 
Pradinių klasių mokytojos. 2021 m. spalio mėn. paroda 
„Mano augintinis“ 2 aukštas, 2021 m. gruodžio mėn. paroda 
„Kalėdinė eglė“ 2 aukštas,  „Prakartėlių paroda”, 2021 m. 
kovo mėn., Kaziuko mugė (nuotoliniu būdu), skaitovų 
konkursas (nuotoliniu būdu). 
V. Kirsnys - Mokinių darbų paroda biologijos kabinete- 7 kl. 
“Ląstelė ir jos organelės” , 7 kl. “Virusai”, 8 kl. Mok. 
chemijos darbai “ Medžiagos išskirimas iš tirpalo- kristalas” 
L. Karalevičienė - Nacionalinis Č. Kudabos geografijos 
konkursas; Respublikinė geografijos olimpiada „Mano 
gaublys“ 6-8, I-IV kl.; Tarptautinis geografijos konkursas 
„Olympis“; 33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada I-
IV gimn. kl.; 
Projektai - Tarptautinis eTwinning projektas „Kelias į šalių 
pažinimą“. Tarptautunis eTwinning projektas „Computer 
and health“ How did I study at home? Nacionalinis 
eTwinning projektas „Susitikime prie virtualios eglutės“. 
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A. Koncė - Nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas; 
Respublikinė geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8, I-
IV kl. 
J. Graičiūnienė - Nacionalinis Č. Kudabos geografijos 
konkursas; Respublikinė geografijos olimpiada „Mano 
gaublys“ 6-8, I-IV kl.; Nacionalinė A. Basalyko aplinkotyros 
darbų konferencija 
Respublikinis geografijos konkursas „Kengūra“; Tarptautinis 
geografijos konkursas „Olympis“. Parodos - Kūrybinių 
darbų paroda „Totorių gyvenimo būdas Lietuvoje“. Maketų 
paroda „ Kernavės piliakalniai“. Projektai - „Geografinės 
Kalėdos“. 
J. Širmulė - 2021-11-24 5–IV kl. mokinių poezijos popietė 
„Rudens spalvos“ (15 val. 015 kab.); 
2021-12-22 5–IV kl. meninio skaitymo konkursas (15 val. 
gimnazijos bibliotekoje). 
R. Pranckevičienė - LR Konstitucijos egzaminas, 
Navionalinis „Istorijos žinovo“ konkursas, 
„Europos egzaminas“, Istorijos olimpiada (miesto etapas). 
O. Antipovaitė - 6 a,b kl. Viktorina skirta Europos kalbų 
dienai paminėti „Kalbos atveria duris“, 2021-10-13, 5-12 kl. 
Kalėdinių sveikinimų paroda „Kalbų eglutė“, 2021-12-08. 
A. Vaičiulionė - Vykdau metodinėse grupėse suplanuotus 
renginius. 
S. Zakrienė - Europos kalbų diena 2021-09-27- stendai, 
pokalbiai pamokose, individualus mokinių dalyvavimas 
virtualiuose dienos konkursuose.  
J. Balčiūnienė - Kalėdinio atviruko paroda-pristatymas, 
Kino-afišos pristatymas. 

1.1.7. Susitarti dėl mokomosios 
medžiagos naudojimo (pagal 
amžiaus tarpsnius), skaitmeninio 
turinio kūrimo pamokose. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuotolinio mokymosi laikotarpiu visi dailės mokytojai kūrė 
skaitmeninį turinį (daugiausia PowerPoint formatu, 
naudojosi Padlet įrankiu, Canva). Vaizdumui bei motyvacijai 
didinti naudojo animacinius filmus, muzikinių video klipų 
medžiagą, ištraukas ir meninių filmų. Vaizdumui didinti 
naudojosi meno galerijų, muziejų fondų pavyzdžiais, 
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trumpais mokomaisiais filmukais (užsienio k.) apie 
menininkus, meno įvykius ir pan. 
2021 m. pab. 5-iose klasėse atnaujinta kompiuterinė įranga 
skaitmeninio turinio demonstravimui (507, 508, 509, 511 ir 
512 kab.). 
 Muzika. Muzikos teorijos metodinės grupės mokytojų 
sukurtos skaitmeninio turinio priemonės: mp3 formatu 
sukūrė muzikinių diktantų pavyzdžių, Finale programa 
sukūrė audio failus (JPG, WAV, Mp3), Sibelius programa 
sukūrė harmonijos užduotis, Kahoot ir Quizizz platformose 
sukurti muzikos istorijos ir kitų dalykų testai ir užduotys, 
https://musicators.com/ sukurtos ritmo, diktantų, elementų 
atpažinimo iš klausos užduotys ir kt. aptartos priemonės 
pagal amžiaus tarpsnius. 
BU. M. Dagienė, M. Šešeika - Mankštos kūrimas, 
filmavimas ir kėlimas į youtube platformą, 2021 m. lapkritis. 
A. Trotienė. 2021-02-12 - Užsienio kalbų mokytojų 
metodinės grupės susirinkimas. 
L. Karalevičienė – parengta mokomoji medžiaga (10 
pamokų) „Ištekliai ir energetika“. 
R. Pranckevičienė - Naudoju skaitmeninį turinį pagal 
amžiaus tarpsnius. 
O. Antipovaitė - Metodinės grupės susirinkimas 2021-02-12. 
M. Širkaitė - Ppt kūrimas ir naudojimas, Kahoot  youtube 
kanalo, learning., Canva.com platformų naudojimas.  
A. Vaičiulionė - tariamės dėl mokomosios medžiagos 
naudojimo (pagal amžiaus tarpsnius), skaitmeninio turinio 
kūrimo pamokose. 
S. Zakrienė - Macmillan leidyklos 4 vadovėlių kompiuterinė 
įranga  6 kabinete. Mokomoji medžiaga pilnai 
skaitmenizuota, kurti nėra būtinybės. 
R. Urmonienė - Mokiniams skiriamos diferencijuotos 
užduotys. 
J. Balčiūnienė - Skaitmeninių testų kūrimas ir panaudojimas 
nuotolinio ugdymo pamokose. 
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R. Gruzdė - Šokio pamokose naudojam IKT , per video 
medžiagą, power point , geriau susipažinti su šokio dalyku, 
jo atlikimu.  2020-2021m.m. 
Informacinių technologijų mok.  V. Rutkauskienė: 
Sukurta mokomoji medžiaga – filmukai, jie yra patalpinti 
youtube ir yra prieinami visiems. filmukų temos: 
1. Excel 1pamoka 1 dalis. Pirmoji pažintinė Excel pamoka 

7 klasei.  
https://youtu.be/mA98wSwgRUk  

2. Excel 1pamoka 2 dalis. Pirmoji pažintinė MS Excel pamoka 7 
klasei, 2 dalis. 
https://youtu.be/LrEbRDbmzLQ  

3. Pirmoji skaidrių kūrimo pamoka su PowerPoint.  
https://youtu.be/pSKzAqzdh2U  

4. Projektas Namukas. Darbas su Imagine Logo programa. Pamoka 
skirta 6 klasių mokiniams. 
https://youtu.be/3TF69sWTVU0  

Projekto išsaugojimas Imagine Logo programoje. Pamoka skirta 6 klasių 
mokiniams 
https://youtu.be/K8rQ2ywjtjI 

 
 
 

1.2. Tobulinti 
mokytojo 
asmeninį 
veiksmingumą, 
emocinį 
intelektą, 
mokyme 

1.2.1. Plėtoti aktyvaus ir įtraukiančio 
bei patirtinio  mokymo(si) formas ir 
būdus (20 proc.). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dailė: 8, II ir IV kl. mokiniai, atlikdami Baigiamąjį kūrybinį 
darbą, kelia individualias menines problemas, jas nagrinėja 
bei savivaldžiai, padedami kuruojančio vadovo,  jas 
įgyvendina, sukurdami meno kūrinį.  
Muzika: kiekvienas mokytojas įtraukia mokinius į 
saviraiškines veiklas -uždari, atviri koncertai, projektai, 
renginiai, kita. 
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taikyti 
įtraukiojo ir 
patirtinio 
mokymo/si 
metodus.  

Bendrasis ugdymas. A. Trotienė. 1. 2021 01 29 - Miesto 
rusistų diskusija prie apskrito stalo „Šiuolaikinė pamoka“. 2. 
2021 02 18 – dalyvavau 10-ies valandų seminare 
„Integruotas, patirtinis, savivaldus mokymasis rusų kalbos 
pamokose‘. 
Pradinių klasių mokytojos. Eksperimentai pasaulio pažinimo 
pamokose (kartą per savaitę 1-2 kl.), gamtamokslinis 
projektas, edukacinės pamokos Įrašai dienyne, Dir. įsak. 
M. Širkaitė - Pamokos netradicinėje erdvėje 1 kl. – 2021-05-
12. 06-02 ( 1. 3 kl.);2021-10-26 (8ab kl.) prakartėlių paroda 
(1-4 kl.). 2021-12- Pan. vysk. Pieš. Konkursas  2021-03-05 
(6ab kl.) mėn. Kalbų viktorina 2021-10-13 (6ab kl.); Kalbų 
eglutė 2021-12 mėn. (6-II kl.) pamokų projektai (pranc. 
k:2021-02-11; 03-09.25; 05-11; 12-16.21. 8ab;  6ab kl.; I ab, 
II kl.); stendo paruošimas (2021-11-12 mėn.)  
V. Rutkauskienė - 2021 m. BALANDŽIO 23 d. dalyvavo 2 
akad. val. internetinėje paskaitoje „STEAM iššūkiai 5-6 
klasėse: programuojame su Microbit. PAŽYMA DĖL 
dalyvavimo renginyje 2021-04-23 Nr. MC-W-21-8215. 
Pažymą išdavė: UAB „ŠVIESA“ MOKYMO CENTRAS, 
Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 085. 2021-12-16 
dalyvavau Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos 
centro šventiniuose atidarymo renginiuose. 2021-12-17 
STEAM centre vyko pamokos IB klasės mokiniams. Dviem 
srautais. Direktoriaus įsak. 2021-12-13 Nr. M-275  
L. Karalevičienė – trys tarptautiniai eTwinning projektai. 
O. Antipovaitė - Projektinės pamokos, pamokos kitose 
erdvėse. Įrašai dienyne. 
S. Zakrienė - Vykdyta nuolat, visi įrašai dienyne, turintys 
pamokos žymes CLIL  ir AROSS CULTURES. 
R. Urmonienė - Praktiniai darbai 5,6 klasėse; laboratoriniai 
darbai 7 – 10 klasėse. Kūrybiniai darbai. 

1.2.2.  Skatinti mokytojus 
dalyvauti seminaruose ir 
mokymuose apie emocinį 
intelektą ir domėtis bei naudotis 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Visi mokytojai dalyvavo seminaruose1-3  (pavaduotojų 
duomenys) Duomenys: G. Indriūnienė – 3 renginiai (2 
konferencijos, 1 seminaras). D. Petrauskė – 3 seminarai. 
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įvairiais įtraukiojo ir patirtinio 
mokymo(si) metodais 
(kiekvienas mokytojas dalyvauja 
ar dalinasi patirtimi, ne mažiau 
1-2 seminarai). 

S. Adomkevičienė. Seminaras „Emocinio intelekto vystymas 
mokykloje“ 2021-12-11. 
A. Dailidėnienė.  Seminaras ,,Kokios mano veiklos prisidėjo 
prie mokinių pasiekimų“, 2021-10-28.                
,,Skaitmeniniai matematikos mokytojų pagalbininkai“, 2021-
12-09. „Matematinio ugdymo inovacijos“,  2021-10-18. 
NŠA matematikos mokytojų elektroninio vertinimo 
mokymuose. 
 L. Piragienė. ,,Vaikas auga. Ar suauga?“ 02-23, 
„Bendravimas, suprantamas visiems“ 03-03, ,,Vaiko 
savivertė. Kasdieninis tėvų ir mokytojų indėlis į laimingą 
vaiką“ 10-07, ,,Kaip lavinti skirtingus vaikų intelektus?“ 12-
28. 
M. Širkaitė - Seminarai 1. 2021-04-05 (40 val.) Nr. 3755. 2. 
2021-08-27-28 (18 val.) Nr. 5337. Skaityti praneš. Mokyt. Ir 
visuomen. 2021-01-05. J. Tijušienė. Konferencija 
„Bendravimas, suprantamas visiems“ (emocinis  intelektas) 
(4 val.), 2021- 03- 03. 
A. Trotienė. 1.2021 03 03 – Konferencija „Bendravimas, 
suprantamas visiems“. 
V. Rutkauskienė - „LL3 projekto partnerių ir kitų Panevėžio 
ugdymo įstaigų integruotų pamokų organizavimo PRC 
,,RoboLabas” priemonių pristatymas ir naujų pamokų 
kūrimas“ 1 dalis. 2021 m. sausio 13 d. 3 val. Nr. 137. „LL3 
projekto partnerių ir kitų Panevėžio ugdymo įstaigų 
integruotų pamokų organizavimo PRC ,,RoboLabas” 
priemonių pristatymas ir naujų pamokų kūrimas“ 2 dalis. 
2021 m. sausio 20 d. 3 val. Nr. 272. Respublikinė 
konferencija- forumas „Įtraukusis ugdymas: žinojimas, 
veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“. Pažymėjimo Nr. 
SR-53. 2021 vasario 18 d. 8 val.. 2021 m. balandžio 8 d. 
dalyvavo 8 ak. val. konferencijoje „IKT mokykloje: 
mokomės ir mokome“. Programos vadovai: Marijampolės 
Jono Totoraičio progimnazijos IT mokytojai N. Mašalaitis ir 
A. Raškauskas. 2021 m. BALANDŽIO 23 d. dalyvavo 2 



18 
 

akad. val. internetinėje paskaitoje „STEAM iššūkiai 5-6 
klasėse: programuojame su Microbit. 
L. Karalevičienė. Seminaras „Įtraukiojo ugdymo plėtra 
bendrojo ugdymo mokyklose“. 
G. Liepytė-Šimonienė - 2021.02.18 respublikinė 
konferencija-forumas „Įtraukusis ugdymas. Žinojimas, 
veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“ (10–14 val. 
„YouTube“). 
J. Širmulė - „Pedagogas.lt“ nuotolinis mokymo projektas 
„Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymo 
metu“, 6 ak. val.  „Pedagogas.lt“ nuotolinis mokymo 
projektas „Link balanso – virtualus ir gyvas mokymasis“, 4 
ak. val. VšĮ „Trakų švietimo centras“ kvalifikacijos 
tobulinimo mokymai „Vaizdo konferencijų įrankių 
naudojimas nuotoliniame ugdyme“, 4 ak. val. „Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras“ seminaras Nuotolinio mokymo 
iššūkiai ir galimybės integruojant, diferencijuojant bei 
individualizuojant ugdymo turinį. (Akredituota programa 
„Ugdymo įvairovė švietimo įstaigose” Nr. 211000525), 4 ak. 
val. VšĮ „Trakų švietimo centras“ kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai-konferencija "Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. 
Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai", 8 ak. val. VšĮ 
„Trakų švietimo centras“ kvalifikacijos tobulinimo mokymai 
„Greitas skaitymas“, 18 ak. val. VšĮ „Trakų švietimo 
centras“ kvalifikacijos tobulinimo mokymai-nuotolinė 
konferencija „Ugdymas ir psichologija 2021“, 7 ak. val. 
Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, konferencija „Kur 
vaiko laimė, kur sėkmė?“, 10 akad. val. VšĮ „Trakų švietimo 
centras“ kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Psichologiniai 
pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, 
ugdymo bei vertinimo kontekste (211000836); 40 ak. val. 
VšĮ „Trakų švietimo centras“ kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai-konferencija „Ugdymas ir psichologija 2020“, 7 
ak. val. 
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R. Pranckevičienė - „Svarbiausi šiuolaikinės pamokos 
aspektai“ I modulis „Istorinio teksto kūrimo strategijos“ 
2021 04 19. 
O. Antipovaitė - „Bendravimas suprantamas visiems“, 2021-
03-03, 4 val. 
A. Vaičiulionė - Metodinė konferencija "CLILiG@Litauen - 
mokomės iš patirties" 2021-06-04, E-programa “Įtraukusis 
nuotolinis ugdymas naudojant Edpuzzle, Quizizz, Quizlet, 
LearningApps”. 
S. Zakrienė - Integrated  REFLECTIVE METHODS IN 
TEACHING and  Learning ENGLISH. 2021 05 06- 06 18, 
Centre od Teaching Excellence -3 val. 
R. Urmonienė - Šiuolaikinių bendrųjų kompetencijų 
ugdymas „Pilietiškumo kompetencija“ (Nr. 211001105) V 
modulyje (8 val.). 
J. Balčiūnienė - Dalyvavimas seminaruose ,,Pasidalinimas 
gerąja patirtimi nuotoliniame ugdyme: pliusai ir minusai“. 
R. Gruzdė - „Improvizacija šokyje: jausmų raiškos 
vizualizacija scenoje“, „Meninio ugdymo aktualijos muzikos 
mokykloje“, Meninių scenos meistriškumo ugdymas, 
Skaitmeninių įrankių :“Kahoot“ ir „Mentimeeter taikymas 
šokio pamokose. „Mokytojų, mokyklos vadovų, jų 
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 
mokymo programa“. 
„LL3 projekto partnerių ir kitų Panevėžio ugdymo įstaigų 
integruotų pamokų organizavimo PRC ,,RoboLabas” 
priemonių pristatymas ir naujų pamokų kūrimas“ 1 dalis. 
2021 m. sausio 13 d. 3 val. Nr. 137 
„LL3 projekto partnerių ir kitų Panevėžio ugdymo įstaigų 
integruotų pamokų organizavimo PRC ,,RoboLabas” 
priemonių pristatymas ir naujų pamokų kūrimas“ 2 dalis. 
2021 m. sausio 20 d. 3 val. Nr. 272 
Respublikinė konferencija- forumas „Įtraukusis ugdymas: 
žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“. 
Pažymėjimo Nr. SR-53. 2021 vasario 18 d. 8 val. 
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2021 m. balandžio 8 d. dalyvavo 8 ak. val. konferencijoje 
„IKT mokykloje: mokomės ir mokome“. Programos 
vadovai: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos IT 
mokytojai N. Mašalaitis ir A. Raškauskas. 
2021 m. BALANDŽIO 23 d. dalyvavo 2 akad. val. 
internetinėje paskaitoje „STEAM iššūkiai 5-6 klasėse: 
programuojame su Microbit.“ 

1.2.3. Stebėti mokytojų 
metodininkų,  ekspertų vedamas 
meistriškumo pamokas 
(organizuotos ir stebėtos ne 
mažiau kaip 2 meistriškumo 
pamokos per metus). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokytoja metodininkė D. Petrauskė gimnazijos 
bendruomenei vedė kūrybines dirbtuves „Molio Kalėdos“ 
(2021 m. gruodis).  
Dalyvavo 2021-10-27 (4 val.) dalyvavimas programos 
„Mokymas ir mokymasis įtraukioje mokykloje“ II modulyje 
„Dirigavimo manualinės technikos ir choro muzikos 
interpretavimas“ (meistriškumo pamoką vedė prof. Dainius 
Puišys, LMTA). 
Meistriškumo pamoka (prof. R. Butvila) styginių 
instrumentų metodinės grupės protokolas 
 Mokytojos ekspertės L. Golubevos meistriškumo pamokos 
mūsų gimnazijos mokiniams. 
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Mokytojo metodininko J. Mačio meistriškumo pamokos 
Lietuvos muzikos ir meno mokyklose, vasaros meistriškumo 
kursai Troškūnuose. 
bendruomenės nariai. 

1.2.4. Organizuoti edukacines 
pažintines išvykas mokytojams ir 
mokiniams (spektakliai, 
koncertai, plenerai, kt.), siekiant 
metodinėse grupėse dalintis 
kultūrine, istorine, kūrybine 
patirtimi.  

Metai D. Tankūnaitė,  
Gimnazijos 
taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

1. Mokomoji pažintinė išvyka mokytojams į Raseinius: 
Maironio tėviškė ir gimtinė, Dubysos regioninis parkas 2021 
m. birželio 18 d. 
2. Edukacinė išvyka mokytojams “Kitokie Kėdainiai” 2021 
m. rugsėjo 1 d.  
3. Pažintinė ekskursija II klasės  mokiniams “Vilnius – 
jausmų, poezijos, romantikos, meno ir mokslo miestas”: MO 
muziejus, katedros požemiai. 2021 m. rugsėjo 21 d. 
4. Edukacinė pamoka IVb klasės gimnazistams buvusioje 
“Ekrano” gamykloje. Meninė instaliacija “Dabarties 
ekranas” 2021 m. rugsėjo 13 d.  
5. Edukacinė išvyka mokytojams “Panemunės klasika”: 
Raudondvaris, Seredežius, Panemunė 2021 m. rugsėjo 30 d. 
6.Išvyka į Estijos vyrų choro koncertą 2021 m. spalio 20 d. 
7. Ekskursija mokytojams“Panevėžys.2021.Ruduo“: meno 
erdvės rajone (Upytės amatų centras, amatų rezidencija 
„Savos erdvės“, popieriaus raižinių paroda „Gamtos 
labirintas“) 2021 m. lapkričio 9 d. 
8. Ekskursija mokytojams į Kauną “Kaunas pilnas 
kultūros”: J. Zikaro muziejaus ir M. Šagalo parodos 
lankymas 2021 m. gruodžio 29 d. 

1.3. Sukurti 
stebėsenos 
rodiklius ugdymo, 
pamokos 
kokybės, mokinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
matavimui. 

1.3.1. Sukurti ir taikyti ugdymo, 
pamokos kokybės, mokinių 
pasiekimų ir pažangos 
matavimui rodiklius. 

II –
IV 

ketvir
čiai 

Administracija, 
Metodinės grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas 2 mėn. pildoma mokinių pažangos stebėsenos lentelė, 
mokiniai supažindinami pasirašytinai. Pažangos stebėjimo ir 
vertinimo lapai. Vykdomi ištisus mokslo metus. Rašomi 
normatyvų rezultatai, įvertinimas. Vėliau lyginami rezultatai, 
pvz. Rudens ir pavasario to paties normatyvo rezultatas. 
IT pamokose aptariami mokinių mokymosi rezultatai, 
sėkmės, nesėkmės. (Tarpinis pažangos fiksavimas viduryje 
pusmečių, pasibaigus pusmečiams, išvedus Metinius 
(į)vertinimus. Virš 200 mokinių, individualios pažangos 
stebėsenos analizavimas kiekvienam mokiniui skiriamos 
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mažiausiai 2 minutės. Įrodymas užpildyti ir aptarti „IT 
pažangos stebėsenos lapai“. Įrašai el. dienyne. 

1.3.2. Bendradarbiaujant su mokiniais, 
parengti dailės dalykų peržiūrų 
įsivertinimo mokiniams formą. 

II 
ketvir

tis 

Administracija, 
dailės mokytojai, 
mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengtas dailės dalykų kūrybinių darbų peržiūrų projektas . 
Bus aptartas su mokiniais 2021-2022 m.m. I pusm. peržiūrų 
metu. 

1.3.3. Mokytojų, taikančių pažangos 
stebėjimo ir vertinimo būdus, dalis 
proc.  

Metai Direktoriaus  
pavaduotojos  
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visi dailės mokytojai 2021 m., dirbdami kontaktiniu būdu, 
naudojo mokinių įsivertinimo įrankį (Forma patvirtinta 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. Įsakymu Nr. V-107), 
pritaikydami jį savo mokomam dalykui, klasei, laikotarpiui. 

1.3.4. Tobulinti mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimą ir į(si)vertinimą.  
 

Metai Klasių vadovai, 
direktoriaus 
pavaduotojos  
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visi dailės mokytojai 2021 m., dirbdami kontaktiniu būdu, 
naudojo mokinių įsivertinimo įrankį (Forma patvirtinta 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. Įsakymu Nr. V-107), 
pritaikydami jį savo mokomam dalykui, klasei, laikotarpiui. 
Pradinių klasių mokytojos. Kiekvieno dalyko įsivertinimo 
lentelė yra pildoma po kiekvieno pasitikrinamojo darbo 
pradinių klasių mokinių pasitikrinamųjų darbų 
sąsiuviniuose, savarankiškų darbų įsivertinimas visų klasių 
matematikos užrašuose. Skaitymui įsivertinti mokiniai 
vykdo metų projektus: 1 kl. ,, Aš – knygos draugas“, 2 kl. 
,,Daug skaitau – daug žinau“, 3 kl. ,,Augu, nes skaitau“, 4 kl. 
mok. ,,Ir knyga mane augina...“ 
Kiti mokytojai - mokiniai analizuoja,  nagrinėja savo darbus, 
komentuoja draugų darbus-ieško klaidingų atsakymų, juos 
taiso, paaiškina , vertina savo gebėjimus, analizuoja 
trūkumus. 

1.4. Įtraukti 
mokinius ir 
mokytojus į 
įvairių 
gimnazijos 
dokumentų 
rengimo 
atnaujinimą.  

 1.4.1. Mokytojų ir mokinių, 
dalyvavusių gimnazijos dokumentų 
atnaujinimo rengime, dalis proc. 

Metai Administracija, 
mokytojai, 
mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. rugsėjo - spalio mėn. dailės dalykų metodinė grupė, 
atsižvelgdama  2020-2021 m.m. 8, II, IV kl. Baigiamojo 
kūrybinio darbo rezultatus, parengė atnaujintų Nuostatų 
projektą. Projektas buvo pristatytas, aptartas su 8b kl. 
mokiniais 2021-12-02, IVb kl. mokiniais 2021-12-06, II kl. 
mokiniais 2021-12-10. Su II kl. mokinių tėvais Tėvų 
susirinkimo metu 2021-10-28. 

1.4.2. Atnaujinti/ parengti mokinių 
pažangos ir pasiekimų tvarką. 

II-III 
ketvir
čiai 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengtas mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos projektas. 
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1.4.3. Dalyvauti gimnazijos dokumentų 
rengimo atnaujinimo procese (pagal 
poreikį). 

Metai Administracija, 
Darbo grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Atnaujinti 8, II, IV kl. Baigiamojo kūrybinio darbo 
nuostatai. 

1.5. Numatyti 
priemones 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimui, 
atsižvelgiant į 
gimnazijos 
tikslus ir 
nuotolinio 
mokymo/si 
įgyvendinimą. 

1.5.1. Organizuoti 2 seminarus MS 
Office 365 aplinkoje, supažindinti su 
darbo įrankiais reikalingais ugdymo 
procese. 

Sausi
s, 

balan
dis 

Direktorė Biudžeto 
lėšos 

Organizuoti seminarai sausio-vasario mėn., ir balandžio-
gegužės visiems gimnazijos mokytojams. 

1.5.2. Naudoti  TEAMS programą 
mokytojų tarpusavio komunikacijai 
(metodinių grupių komandų sukūrimas 
bendravimui, bendradarbiavimui, 
pasidalinimui patirtimi). 

II, III 
ketvir
čiai 

Administracija, 
metodinės 
grupės, klasių 
vadovai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visi dailės mokytojai naudoja TEAMS programą tarpusavio 
komunikacijai, Baigiamųjų darbų vertinimui, peržiūrų 
atsiskaitymams (4, 8b ir IIb) Baigiamųjų kūrybinių darbų 
pristatymo įrašai). 
Sukurta pradinių klasių metodinė grupė TEAMS aplinkoje.  
Bendradarbiauta su klasių vadovais, dalykų mokytojais.  
Dalintasi  metodine  medžiaga.   Įkelti  1-4 klasių vadovų 
planai. 
Naudoti  TEAMS programą mokytojų tarpusavio 
komunikacijai (metodinių grupių komandų sukūrimas 
bendravimui, bendradarbiavimui, pasidalinimui patirtimi). 
 

1.5.3. Skatinti mokytojus kelti 
kvalifikaciją nuotoliniu būdu 
(mokytojai dalyvauja nuotolinio 
mokymo renginiuose  1- 3 seminarai 
per m. m.). 

Metai Klasių vadovai, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dailės mokytojų duomenys: H. Mazūras – 3, G. Indriūnienė 
– 7, D. Petrauskė – 6, V. Mačiulis – 1, J. Speičienė – 2. 
Muzikos dalykų mokytojai dalyvavo seminaruose: 
Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu 
internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su 
kitais“  Pažymėjimas Nr.91197, 2021-01-15 
“Virtuali Office 365 aplinka: galimybių įvairovė“ 
Pažymėjimas Nr.161, 2021 sausio, vasario mėn. 
„Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba“ 
Pažymėjimas Nr. MDKIK 10-325, 2021 kovo, balandžio 
mėn. 
“Diskusijų, pasitarimų fassilitavimas“ Pažymėjimas 
Nr.3712, 2021 gegužės 18-19 d.d.. 
“Vadovavimo ir lyderystės švietimo įstaigai kompetencijų 
tobulinimas“ 8 val. konferencijoje, „ŠVIETIMO VIZIJA 
2021 Pažymėjimas Nr. PDK-13710, 2021-08-25 
“Twinspace erdvė- puslapiai, medžiaga, forumas“ 
Pažymėjimas Nr.892, 2021-10-12 
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Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos 
departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus 
organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Duomenų analizė, 
interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos 
veiklą“. 2021-10-21, ir kt. 

 2. UŽDAVINYS. Vykdyti  SEU programą ir ją integruoti į visas gimnazijos veiklos sritis. 

2.1. 
Įtvirtinti 
vertybes, 
vertinti 
įvairovę 
klasėje, 
gimnazijoje, 
bendruomen
ėje, ugdymo 
procese 
diegti 
mokymo 
metodus, 
pritaikytus 
skirtingų 
gebėjimų, 
interesų 
mokiniams. 

2.1.1. Sukurti ir pristatyti mokytojų 
bendruomenei SEU diegimo gimnazijoje 
modelį. 

Gegu
žė 

G. Indriūnienė,  
S. Kulbienė,  
D. Petrauskė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. paskirtos SEU konsultantės : dir. pavaduotoja dailei 
Grasilda Indriūnienė, dailės mokytoja – metodininkė 
Deimantė Petrauskė, socialinė pedagogė Samanta Kulbienė.  
2021m. lapkričio 8 d. SEU diegimo gimnazijoje modelis 
pristatytas metodinės tarybos narių susirinkime. Išplėstinio 
direkcinio pasitarimo metu, pristatytas SEU integravimo 
klasėje modelis. 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/seu-dokumentai   

2.1.2. Parengti informacinę medžiagą 
mokytojams apie SEU strategijų diegimą. 

Biržel
is- 

rugsėj
is 

Konsultantės, 
metodinė taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengta, pristatyta mokytojams 2021 m. lapkričio mėn. 
pradžioje (BU – susirinkimo metu, dailės ir muzikos – 
išsiųsta el.paštu). 

2.1.3. Reguliariai taikyti prevencines 
programas („Laikas kartu“, „Paauglystės 
kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“) klasės 
valandėlių metu. 

Metai Klasių vadovai Žmogiškieji 
ištekliai 

(Pradinės klasės) 15-20 pravestų užsiėmimų per 2021 metus. 
Klasės valandėlių metu (5-8 kl.) vidutiniškai per 2021 m. 6 - 
14 užsiėmimų. Klasės valandėlių metu (9-12 klasės) 
vidutiniškai per 2021 m. 6 - 14 užsiėmimų. 

2.1.4. Nustatyti pasirinktos klasės mokinių 
pažangos dinamikos (vienų m. m.) 
stebėjimo rodiklius, kitų klasių – mokinių 
pusmečių sėkmingumo stebėseną. 

Biržel
is 

G. Indriūnienė,  
S. Kulbienė, 
D. Petrauskė, 
klasių vadovai, 
mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengtas Socialinio ir emocinio ugdymo sėkmės rodikliai 
klasėje 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/seu-dokumentai   

2.1.5. Organizuoti teminius, įvairioms 
progoms paminėti skirtus koncertus, 
renginius (Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos, Motinos dienos, Kalėdų proga ir 
kt.- ne mažiau kaip 3-5 renginiai per 
metus). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įgyvendinti renginiai, skirti skulptoriaus Juozo Zikaro 140-
osioms gimimo metinėms (plenerai gimtinėje Paliukų km. 
6b ir 7b kl.; kino pamoka „Zikaras. Laisvės paminklo 
kūrėjas“; kūrybiniai darbai „Mokyklos pinigai“; 
kompiuterinės grafikos plakatų, skirtų J.Zikarui, paroda).  
G. Indriūnienė, H. Mazūras, J. Speičienė, A. Pajuodis,  
D. Petrauskė. 
Exlibrisų, skirtų poetei Elenai Mezginaitei, parodos 
E.Mezginaitės bibliotekoje ir gimnazijoje (H. Mazūras). 
Dalyvavimas Nacionalinio jaunimo plakatų konkurse 
„Apgynę laisvę“ (laureatai) (H. Mazūras). Dalyvavimas 
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skaitmeninių atvirukų konkurse, skirtame Kovo 11 
(laureatai) (H. Mazūras). 
G. Liepytė – Šimonienė. 2021.03.22 5–8 kl. mokinių 
Poezijos dienos skaitymai  „Pavasaris eilėraščių posmuose“ 
(16.30 val., TEAMS aplinka). 
L. Piragienė. ,,Pavasaris eilėraščių posmuose“ 03-22, 
renginys 1 kl. mokiniams ,,Iš ko ,,pasidaro“ eilėraštis?”  
( R. Skučaitei – 90) 10-27, ,,Rudeniniai skaitymai“ 11-24, 
meninio skaitymo konkursas 12-15. 
A. Trotienė. Viktorina 6-okams „Kalbos atveria duris“ , 
skirta Europos Kalbų dienai. 
Pradinės klasės. 1 kl. „Pirmasis koncertas - paroda“, 4 kl 
„Baigiamasis koncertas – paroda“ (Mėnesio veiklos 
planai), Kaziuko mugė (nuotoliniu būdu) – 2021-03, 
Skaitovų konkursas (nuotoliniu būdu, skirtas Kovo 11-
ajai) 2021-03.  
L. Karalevičienė - tarptautinis eTwinning projektas 
„Susitikime prie virtualios eglutės“. Pamokos  visose klasėse 
šv. Kalėdų tema, įrašai el. dienyne. 
R. Šeibokas - Atmintinos ,šventinės datos: (nuotolinis-
virtualus paminėjimas). 1.  “Sausio 13-oji“; 2021-02 mėn.; 
Filmai, skaidrės; 2 „Vasario 16d.-Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena“ 2021-vasaris; Filmai, skaidrės; 3. Kovo 
11d.-Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“ 
2021-kovas; Filmai, skaidrės; 4.“Birželio 14-15-oji“; Gedulo 
ir vilties diena; Okupacijos ir genocido diena; 2021-birželis; 
Filmai-„Sibiras 2017; 2018; 2019;“ 
O. Antipovaitė - 6 a,b kl. Viktorina skirta Europos kalbų 
dienai paminėti „Kalbos atveria duris“, 2021-10-13, 5-12 kl. 
Kalėdinių sveikinimų paroda „Kalbų eglutė“, 2021-12-08 
Ilgalaikis 4 kl. projektas „Reading is Fun“. 
S. Zakrienė - Pamokos  visose klasėse Kalėdų tematika, 
įrašai dienyne 2021 12 16-21 dienomis. 

2.1.6. Sudaryti specializuoto 
muzikinio/dailinio  ugdymo mokiniams 
raiškos galimybes sociokultūrinėje 
aplinkoje - organizuojant uždarus, atvirus 

Metai Direktoriaus  
pavaduotojos 
meniniam 
(muzikiniam/dai

Žmogiškieji 
ištekliai 

*Įgyvendinti renginiai, skirti skulptoriaus Juozo Zikaro 140-
osioms gimimo metinėms (plenerai gimtinėje Paliukų km. 
6b ir 7b kl.; kino pamoka „Zikaras. Laisvės paminklo 
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koncertus, projektus, parodas, susitikimus, 
perklausas/peržiūras, teminius koncertus 
“Kalėdų belaukiant“, „Grokime kartu“, 
kamerinių ansamblių vakarus skirtus šv. 
Valentino dienai, „Pavasario akvarelė“, 
„Tau, mano mamyte“, mini rečitalius, 
dalyvaujant kitose edukacinėse 
programose (ne rečiau kaip kartą per 
pusmetį).  

lės) ugdymui, 
muzikos/dailės 
mokytojai, 
mokiniai 

kūrėjas“; kūrybiniai darbai „Mokyklos pinigai“; 
kompiuterinės grafikos plakatų, skirtų J.Zikarui, paroda).  
G. Indriūnienė, H. Mazūras, J. Speičienė, A. Pajuodis,  
D. Petrauskė. 
Tradicinės mokinių kūrybinių darbų parodos: „Skrajojanti 
paroda“ 2021-11, 4, 8, II ir IV k. Baigiamųjų k. darbų 
parodos gimnazijoje (visi dailės mokytojai). 3 mokinių 
kūrybinių darbų parodos gimnazijos bibliotekoje (A.Mincytė 
ir D. Petrauskė). 
Exlibrisų, skirtų poetei Elenai Mezginaitei, parodos 
E.Mezginaitės bibliotekoje ir gimnazijoje (H. Mazūras). 
Tarptautinio mokinių raiškos konkurso „Iš močiutės 
skrynios“ organizavimas (H. Mazūras, J. Speičienė,  
G. Indriūnienė, A. Mincytė). 
Edukacinių pamokų organizavimas ( 14 skaičius). 
„Molio Kalėdos“ (D. Petrauskė). 
*Organizuotos visos numatytos 5-IVkl. pusmečių peržiūros 
nuotoliniu laikotarpiu, pritaikant kūrybinių atsiskaitymo 
darbų formą. 

2.2. Padėti 
mokiniams 
ugdytis ir 
taikyti 
asmeninius, 
socialinius, 
komandinio 
darbo, 
akademinius 
įgūdžius 
saugioje 
emocinėje 
aplinkoje, 
suteikti 
reikalingą, jo 
ugdymosi 
poreikius 
atliepiančią 
pagalbą.  

2.2.1.  Organizuoti Tolerancijos naktį 
gimnazijoje, įtraukiant mokinius, 
mokytojus, tėvus. 

Lapkr
itis 

G. Indriūnienė,  
S. Kulbienė, 
Mokinių taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dėl karantino suvaržymų ir nuotolinio mokymosi, 
,,Tolerancijos naktis“ gimnazijoje neįvyko. Klasių vadovai 
savarankiškai organizavo klasės val. tolerancijos tema 
(tolerancijos, netolerancijos terminai, apraiškos, 
problematika, sprendimo būdai). Gimnazijos mokiniai kūrė 
bendrą ,,Tolerancijos miestą“, kuris eksponuojamas 
bendrose gimnazijos erdvėse.. 

2.2.2. Parengti SEU integravimo klasėje 
modelį. 

Rugs
ėjis 

G. Indriūnienė,  
S. Kulbienė,  
D. Petrauskė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengtas SEU integravimo klasėje modelis, patvirtintas 
2021 rugsėjo 8 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. M-
142.  

2.2.3. Organizuoti Sąmoningumo mėnesio 
renginius, įtraukiant mokinius, mokytojus, 
tėvus.  

Kova
s 

G. Indriūnienė,  
S. Kulbienė,  
klasių vadovai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Suorganizuotos dvi paskaitos su psichologais – gimnazijos 
bendruomenės nariais: 
2021 m.kovo 12 d. 8-IV klasių mokiniai ir jų tėvai turėjo 
galimybę ,,Teams“ platformoje jungtis į psichologo Ramūno 
Juknos  nuotolinę pamoką ,,Savęs pažinimas, savanorystė., 
atsakomybė“. 
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Kovo 22 d. 5-7 kl. Mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje 
,,Nenoriu tavęs skaudinti“, apie pyktį, pykčio prigimtį bei jo 
valdymo būdus. Pamoką vedė gimnazijos bendruomenės 
narė, psichologę Akvilija Kiburienė. 

2.2.4. Skatinti mokinius dalyvauti 
virtualiuose  vokalinės/instrumentinės  
muzikos koncertuose, juos  aptarti su 
mokytojais  muzikiniuose forumuose. 

Metai Dir. 
pavaduotoja 
muzikiniam  
ugdymui, 
muzikos 
mokytojai, 
mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokiniai per pamokas stebėjo virtualius  
vokalinės/instrumentinės  muzikos koncertus. juos  aptarė su 
mokytojais  muzikiniuose forumuose (el. dienyno įrašai). 

2.2.5. Pagal galimybes ir poreikį 
kiekvienam mokiniui suteikti reikalingą jo 
ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą 
(konsultacijos, kt.). 

Metai Švietimo 
pagalbos 
specialistai, 
klasių vadovai, 
mokytojai, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Švietimo pagalba, konsultacijos yra sistemingai teikiamos 
mokiniams, atsižvelgus į poreikį ir situacijos sudėtingumą. 
Klasės vadovas, matydamas tokios konsultacijos poreikį, 
pats kreipiasi į pagalbos specialistus arba pagalbos 
specialistai inicijuoja pokalbį, sulaukę dalykų mokytojų 
pastebėjimų. 
Dalyko mokytojas-klasės vadovas-pagalbos specialistai-
administracija-VGK 
Dalykų mokytojai tekia konsultacijas iš anksto susitartu laiku. 
Pagalbos mokiniui teikimas: individualūs pokalbiai, 
pastebėjus nesėkmes, konsultacijos iškilus mokymosi 
sunkumų, po ligos, prastai parašius atsiskaitymo darbą, 
izoliuojantis, dėl COVID-19 praradimų. 
 
2021-08-31 patvirtintas 30 švietimo pagalbos gavėjų sąrašas 
(1-4 klasės) VGK prot.  Nr. 4. Ištirta, įvertinta ir diagnozuota 
mokinių rašytinė ir sakytinė kalba, patvirtintas mokinių, 
turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašas. 
Logopedo pagalba suteikta 31 mokiniui. Sudarytos 
logopedinės grupės, pogrupiai. Mokslo metų eigoje vyko 
pogrupinės ir grupinės pratybos. Pašalinti kalbos sutrikimai 
6 mokiniams. Klasių mokytojoms, tėvams, mokiniams buvo 
teikiamos individualios konsultacijos kalbos ugdymo 
klausimais, aptariamos skaitymo, rašymo ,kalbos problemos.  
       2021m. socialinis pedagogas raštu ir telefonu 
bendradarbiavo su Panevėžio socialinių paslaugų centru, 
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Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, 
dalyvavo dviejuose nuotoliniuose posėdžiuose, 
organizuotuose VTAS. 

2.2.6. Organizuoti sveikatos dienai 
paminėti renginius (aktyviosios pertraukos 
lauke, sporto šventė, paskaitos, Europos 
“Judriosios savaitės” renginiai, smiginio 
varžybos, kt.). 

Metai
, 

biržel
is 

Kūno kultūros, 
pradinių kl., 
gamtamokslių ir 
tiksliųjų met. gr. 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

M. Dagienė, M. Šešeika - Atvira, nuotolinė aktyvioji 
pertrauka, skirta vasario 16 minėjimui, 2021-02-16. 5–6 
klasių sporto šventė “Mūsų sveikata – mūsų turtas”. 
Kalėdinis kvadrato turnyras, 2021-12-17. 
 

2.2.7. Dalyvauti pamokose, renginiuose 
kitose edukacinėse erdvėse (kiekvienai 
klasei po 1-3 pamokas per m. m.).  

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dailės dalykų mokytojai suorganizavo 14 edukacinių 
pamokų kitose erdvėse 2021 m. 4 – IVb kl. 
2021-12-17 STEAM centre vyko pamokos IB klasės 
mokiniams. Dviem srautais. Direktoriaus įsak. 2021-12-13 
Nr. M-275 

2.2.8. Taikyti bendradarbiavimo metodą 
ugdomojoje veikloje, įgyvendinant 
projektus. Įvairinti ugdymo turinį, siekiant 
patirtinio ugdymo (matematinės,  kitų BU 
dalykų parodos, projektai, kt. - 50 proc. 
mokytojų). 

Metai Direktoriaus. 
pavaduotoja 
bendrajam 
ugdymui, BU 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Matematikos – Informatikos „Kalėdinis protmūšis“. Pamokų 
organizatorės V.Rutkauskienė ir A. Dailidėnienė. Pamokos 
vyko: 
2021-12-21, 5 pamoka, 5b ir 7b klasės. Įrašai el. dienyne 
2021-12-23, 5 pamoka, II ir 5b klasės. Įrašai el. dienyne 
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2.3. 
Nuosekliai 
įtraukti 
gimnazijos 
bendruomen
ės narius į 
kasdienio 
ugdymo/si 
proceso 
kokybės 
gerinimą. 

2.3.1. Dalyvauti kasdienio ugdymosi 
kokybės gerinimo procese 
(bendradarbiavimas su mokytojais, klasių 
vadovais, mokinių tėvais ir mokiniais 
apibrėžiant kasdienio ugdymo/si proceso 
kokybės gerinimo rodiklius. 

II-III 
ketvir
čiai 

Administracija,  
mokytojai, 
Gimnazijos 
taryba, 
Mokinių taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Bendradarbiavimas su tėvais per Tamo, su kl. vadovais, soc. 
pedagoge nuolat. 
Dalyvavimas nuotoliniuose tėvų susirinkimuose, 
individualūs pokalbiai su klasių vadovais, mokiniais ir 
mokinių tėvais. Žinutės, komentarai, pastabos ir pagyrimai 
dienyne. 
Suorganizuoti du nuotoliniai susitikimai-pamokos, skirti 
Sąmoningumo mėnesiui, įtraukiant bendruomenės narius – 
mokinių tėvus. 
Mokinių taryba suorganizavo Mokytojo dienos renginius 
(2021-10-05). 
Administracija suorganizavo Rugsėjo 1-osios šventinę 
diskoteką, kurią vedė bendruomenės narys, tėtis Valdemaras 
Liudvinavičius. 

2.3.2. Įtraukti mokinius, tėvus, gimnazijos 
darbuotojus į edukacinių aplinkų kūrimą, 
keičiant fizines gimnazijos erdves. 

Metai Dailės 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. dailės mokytojas Kęstutis 
Paškevičius inicijavo ir su IIIb kl. mokiniais įgyvendina 
sieninės tapybos projektus. 

2.3.3. Reguliariai atnaujinti esamas 
ekspozicines erdves. 

Metai Dailės 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Atnaujintos mokinių darbų parodos: gimnazijos 
koridoriuose, Dailės rūsyje, Ia., II a., gimnazijos 
bibliotekoje.  
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2.3.4. Gerinti bendradarbiavimą su 
mokinių tėvais. (Ne mažiau 50 proc. tėvų 
/globėjų/rūpintojų bendradarbiauja su 
gimnazija siekdami geresnių 
vaiko ugdymo(si) rezultatų. (Tėvų, 
įsitraukiančių į gimnazijos organizuojamas 
veiklas, skaičius). 

Metai Klasių vadovai, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Klasių vadovai rengia klasių tėvų teminius susitikimus, 
bendrauja su tėvais iškilus mokymosi sunkumams FB 
uždarose grupėse, messanger arba telefonu 
 

2.3.5. Organizuoti tėvų švietimą ugdymo, 
prevencinių programų vykdymo, karjeros 
planavimo ir kt. klausimais (organizuotų 
klasės tėvų-vaikų susirinkimų skaičius: 1-
2, tėvų-vaikų dienos: 1-2,  tėvų-vaikų 
sporto, kt. šventės: 1-2).  

Metai Administracija, 
klasių vadovai, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyvavau 4 kl. (kl. vadovė R. Taruškienė) nuotoliniame 
klasės tėvų susirinkime su pranešimu apie 4 kl. Baigiamąjį 
kūrybinį darbą (2021 m. sausis). 
I kl. (kl. vadovė S. Kulbienė) nuotoliniame tėvų susirinkime 
dėl IUP ir II kl. Baigiamojo kūrybinio darbo (2021 m. 
balandis). 
II kl. (kl. vadovė S. Kulbienė) tėvų susirinkime dėl IUP ir II 
kl. Baigiamojo kūrybinio darbo (2021 m. spalio 28 d.). 

2.3.6. 1-IV kl. mokinių ir mokytojų 
pasidalijimas gerąja patirtimi apie 
vykusius kultūrinius renginius - žymėti 
el.dienyne (kultūrinės kompetencijos 
rodiklių nustatymas klasei: 3-5).  

Metai Mokytojai, 
klasių vadovai, 
kviestiniai 
svečiai, projektų 
vadovė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Išvykos-ugdymo dienos mokiniams (klasės vadovo dienyne 
įrašai) teatrai, edukacijos , parodos, koncertai.  
Vykdoma tęstinė ilgalaikė edukacinė programa, ugdanti 
mokinių ir mokytojų pilietinę, kultūrinę, pažintinę, 
komunikacinę kompetencijas: „Gyvoji Panevėžio 
atmintis“, „Lietuvos istorijos  keliais “ (7 renginiai). 
Pradėtas vykdyti renginių ciklas mokiniais „Susipažink – 
Aplankyk“ kviečiant Panevėžio kultūros įstaigų vadovus 
pristatyti jų veiklą ir klasių vadovai, mokytojai planuoja joje 
edukacijas (3 pristatymai). 

2.3.7. Bendradarbiauti su  gimnazijos 
sveikatos priežiūros specialiste, bibliotekos 
darbuotojomis, socialine pedagoge, tėvais. 

Metai Klasių vadovai, 
mokytojai, 
bibliotekos 
darbuotojos, 
pagalbos 
specialistai, 
tėvai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vyko 3 mokinių (dailės) kūrybinių darbų parodos 
gimnazijos bibliotekoje (A. Mincytė ir D. Petrauskė). 
Pandemijos laikotarpis pakoregavo gimnazijos bibliotekos 
veiklas. Karantininiu laikotarpiu biblioteka kartu su 
gimnazijos bendruomene prisidėjo prie kokybiško nuotolinio 
mokymo: parengė naudingų nuorodų sąrašą, skirtą 
mokytojams ir mokiniams, aktyviai padėjo mokytojams, 
vedant lietuvių kalbos, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų 
pamokas, vykdė asmenines konsultacijas dirbant nuotoliniu 
būdu bei nuotoliniu būdu įgyvendino prasmingą mokinių 
laisvalaikį, organizuodama edukacinius, pažintinius 
žaidimus ir viktorinas.  
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Formuojant gimnazijos vadovėlių, mokomųjų ir metodinių 
priemonių fondą, buvo aktyviai bendradarbiaujama su 
visomis metodinėmis grupėmis. Nupirkta 515 vnt. naujų 
bendrojo ugdymo vadovėlių.  
Balandžio mėn. 1-4, 5 klasių mokiniams, minint tarptautinę 
vaikų knygos dieną, buvo pravesti 6 nuotoliniai literatūriniai 
renginiai.  
Kasmet balandžio pabaigoje gimnazijos mokiniai dalyvauja 
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiuose, šių 
metų savaitė „Nauja realybė – naujos formos“ atliepia į 
laikmečio aktualijas: nuotoliniu būdu mokėmės, tad ir 
savaitės iniciatyvos vyko  nuotoliniu būdu. 7-I gimn. klasių 
mokiniai dalyvavo viktorinose „Mūsų protai prieš virusą“  
virtualioje platformoje Kahoot.  
2021 m. spalio mėn. vyko 7 renginiai 1-4 kl. mokiniams, 
skirti tarptautiniam bibliotekų mėnesiui paminėti: 
„Paminėkime skaitydami“, „Pasakų duris atvėrus“, mokiniai 
kūrybinių dirbtuvėlių metu gamino knygų skirtukus, 
pristatinėjo perskaitytas knygas.   
Bendradarbiaujant su anglų kalbos mokytoja Oksana 
Antipovaite biblioteka vykdo projektą 4 klasių mokiniams 
„Reading is fun!“. Surengta knygų anglų kalba paroda ir 
pristatymas, kalėdinio filmo peržiūra ir aptarimas.  
Kasmet vykstantys tarptautinio Šiaurės šalių literatūros 
savaitės (lapkričio mėn.) projekto renginiai populiarina 
skaitymą, skatina  mokinių saviraišką, kūrybiškumą. 2021 
m. 3-4 klasių mokiniams surengtos pamokos netradicinėje 
erdvėje „Kuriame istoriją“.  
Gruodžio mėn. 1, 3, 4 klasių mokiniai pagilino literatūros 
žinias kalėdiniuose protų mūšiuose.  
Bibliotekai bendradarbiaujant su muzikos teorinių dalykų 
metodinės grupe surengtos parodos skirtos paminėti 
kompozitorių B. Bartókˊo 140-ąsias , F. Liszto 210-ąsias 
gimimo metines. 5a ir 6a klasių mokiniams pravesti 
muzikinės informacijos paieškos edukaciniai užsiėmimai 
„Muzikos labirintai“.  
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Gimnazijos biblioteka bendradarbiauja su lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojomis: surengtos 3 mokinių darbų parodos 
(mokytojos G. Liepytė-Šimonienė, L. Piragienė); meninio 
skaitymo konkursas; 2 knygų pristatymai.   
Gimnazijos bibliotekos erdvėse dailės skyriaus mokytojos  
A. Micytė ir D. Petrauskė organizavo mokinių darbų 
parodas: „Dailininko paletė“, meno objektų paroda „Sielų 
atspindžiai“, kūrybinių darbų paroda, skirta šv.Juozapo 
metams.  
Bendradarbiavimas su bibliotekos darbuotojomis:  

•  informacijos kėlimo į mokyklos Facebook klausimais; 
•  vadovėlių užsakymo klausimais; 
•  dėl vakcinacijos bendravimas su slaugytoja:  
•  renginių organizavimo klausimais; 
•  saugaus interneto savaitė: žemiau pateikta padėka 

(Interneto savaitei surengti ir virtualiai pravestų užsiėmimų) 

 
 
  

 
 3. UŽDAVINYS. Įtraukti visą bendruomenę į veiksmingą duomenų analize ir įsivertinimu grįstą kokybės kultūros kūrimą 

gimnazijoje. 
3.1. 
Kiekvienam 
prisiimti 
atsakomybę 

3.1.1. Vykdyti mokytojų metinės veiklos, 
bendruomenės valandų, grįstų tikslinga 
duomenų analize, atsakingu didaktinių 
kompetencijų į/si/vertinimu ataskaitų 
analizę. 

Biržel
is 

Administracija, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vykdoma mokytojų metinės veiklos (direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui), bendruomenės valandų 
(direktorius), grįstų tikslinga duomenų analize, atsakingu 
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už 
gimnazijos 
rezultatus, 
tikslų 
įgyvendini
mą, 
bendruomen
iškumą,  
dialogo 
kultūros 
plėtotę. 

didaktinių kompetencijų į/si/vertinimu ataskaitų analizė m. 
m. pabaigoje. 
 

3.1.2. Nustatyti prioritetines bendruomenės 
vertybes, susitarti dėl sprendimų priėmimo 
procedūrų.  

Biržel
is 

Administracija, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

3.1.3. Atsižvelgiant į gimnazijos tikslus, 
skatinti bendruomeniškumą ir 
bendruomenės narių dialogo kultūrą 
rengiant idėjų muges, edukacines veiklas, 
mokinių šešėliavimą tėvų darbovietėse, 
skaitytojų klubo veiklą, kt. (ne mažiau kaip 
kartą per m. m.).  

Biržel
is, 

gruod
is 

Administracija, 
mokytojai, 
tėvai, 
projektų 
vadovė, 
bibliotekos 
vedėja 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Skatinant bendruomeniškumą vyko kartą į mėn. metodinių 
gr. susirinkimai, sistemingi klasių susirinkimai, bendros 
edukacinės kelionės (8), renginiai. 
2021 m. birželio – rugpjūčio mėn. biblioteka aktyviai 
įsijungė į skaitymo iniciatyvos organizavimą ir dalyvavo 
projekte „Vasara su knyga“. Penkioms skaitymo užduotims 
parengti rekomendaciniai knygų sąrašai įvairaus amžiaus 
tarpsnio skaitytojams: pradinukams, paaugliams, 
suaugusiems, įvyko 11 knygų pristatymo renginių 1-8 klasių 
mokiniams.   
Aktyviai iššūkyje dalyvavo ir gimnazijos mokytojai. Tai 
paskatino įkurti skaitytojų klubą, kurio nariais tapo 
gimnazijos administracijos darbuotojai, mokytojai, kiti 
gimnazijos darbuotojai. Klubo narius vienija noras 
pasidalinti emocijomis ir mintimis apie perskaitytas knygas, 
galimybė išgirsti kitų nuomonę bei išsakyti savąją.    
 

3.1.4. Vykdyti ugdomąjį konsultavimą, 
mokytojams pasidalinti veiksmingais 
mokymo(si) metodais, diferencijavimo, 
pamokos organizavimo klausimais, 
informatyviomis ir įdomiomis virtualiomis 
aplinkomis, naujomis metodinėmis 
priemonėmis. 

Metai Administracija, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visi mokytojai, dalyvaudami met. gr. susirinkimuose 
dalinasi edukacine patirtimi. A. Trotienė. 1. 2021 01 29 - 
Miesto rusistų diskusija prie apskrito stalo „Šiuolaikinė 
pamoka“. 2. 2021 12 02 – „Efektyvus ir kūrybiškas STEAM 
integravimas užsienio kalbų pamokose“. 3. 2021 04 28 - 
Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. 
Pradinių klasių mokytojos. Vykdytas  ugdomasis  
konsultavimas,  4 mokytojos  pasidalino informatyviomis ir 
įdomiomis virtualiomis aplinkomis, naujomis metodinėmis 
priemonėmis. (1 mokytoja). Pristatytos priemonės, kurios 
buvo sukurtos  SCHRATCH  programa. (3 mokytojos).“ 
Canva ir LearningApps „ įrankių  panaudojimas (1 
mokytoja). Gerosios patirties pasidalijimas grįžus iš 
respublikinės  gamtamokslinės STEAM  konferencijos . (1 
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mokytoja). Aprobuota metodinė medžiaga (1 mokytoja).  
S. Adomkevičienė, L. Piragienė, J. Širmulė - Lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojų susirinkimas gruodžio  
30 d.  
L. Karalevičienė – bendrojo ugdymo mokytojų susirinkimai 
(protokolai). 
R. Pranckevičienė - Metod. gr.protokolai 2021-11-25 Nr. 9, 
2021-10-28   Nr. 8. 

3.1.5. Per klasės valandėles (anketos) 
išsiaiškinti mokinių baimės suklysti 
pamokų metu priežastis, jas išanalizuoti, 
aptarti VGK (atsižvelgiant į NŠA 2020 
apklausų rezultatus, kt. tyrimus). 

Metai Klasių vadovai, 
VGK 

Žmogiškieji 
ištekliai 

20121-12-19 socialinės pedagogės apklausa 5-IV klasių , 
skirta baimės suklysti priežastims nustatyti.  
Su rezultatais supažindinti klasių vadovai, metodinės tarybos 
nariai. 

3.2. 
Veiksminga
i, 
konstruktyv
iai 
metodinėms 
grupėms, 
klasėms, 
tėvams 
dalyvauti 
analizuojant 
įstaigos 
duomenis ir 
planuojant, 
organizuoja
nt, vykdant, 
įsivertinant 
veiklą, bei 
numatant 
veiklos 
tobulinimo 
rodiklius. 

3.2.1. Įtraukti bendruomenės narius dėl  
prioritetinių gimnazijos duomenų analize 
grįstų pamatuojamų kokybiškos veiklos 
rodiklių nustatymo. 

Metai Administracija, 
mokytojai, tėvai, 
mokiniai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įsivertinimo detali duomenų analizė, išvados ir 
rekomendacijos pristatytos gimnazijos bendruomenei 2021 
m. rugpjūčio 31 d. posėdyje. Iki 2021 m. sausio 11 d. 
mokytojams, mokiniams ir tėvams IQES online ir 
manoapklausa.lt sistemose atliktos (3) NŠA pateiktos 
apklausos apie mokyklos pažangą. Anketų rezultatų 
suvestinė su diagramomis ir įverčiais pristatyta mokyklos 
bendruomenei (administracijai, gimnazijos tarybai, 
metodinių grupių pirmininkams, mokytojams). 
Bendruomenės nariai skatinti analizuoti (metodinėse grupėse 
ir individualiai) ir remiantis duomenimis tobulinti ugdymo 
procesą, rengti veiklos planus, vykdyti jų įgyvendinimo 
stebėseną (savivaldos institucijos, metodinės grupės, klasės 
vadovai, administracija).  

3.2.2. Gimnazijos bendruomenėje 
išanalizavus įstaigos duomenis, pagal 2016 
m. patvirtintą veiklos kokybės įsivertinimo 
metodikos ir modelio sandarą, numatyti 
gimnazijos veiklos tobulintiną rodiklį. 

Pagal 
planą  

VKĮG Žmogiškieji 
ištekliai 

Spalį-lapkritį gimnazijos kokybės įsivertinimo darbo grupės 
nariai vykdė pokalbius su kitais bendruomenės nariais apie 
ugdymą ir rezultatus. Lapkričio mėnesį mokytojams 
išdalintos ir paaiškintos plačiojo įsivertinimo anketos (pagal 
mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, 
veiklos kokybės įsivertinimo metodikos LRŠM ministro 
įsakymas 2016 m. kovo 29 d, Nr. V-267 modelio sandarą). 
Anketas užpildė 77 respondentai. Suvesti anketų duomenys, 
kurie aptarti ir išanalizuoti gimnazijos kokybės įsivertinimo 
darbo grupės susirinkime (gruodžio 14 d.). Išrinkti stipriausi 
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ir silpniausi gimnazijos veiklos rodikliai. Remiantis anketų ir 
interviu su bendruomenės nariais duomenimis, nutarta 
gimnazijos tarybai siūlyti patvirtinti prasčiausiai įvertintą, 
2022 metais tobulintiną, rodiklį - 1.2.1. raktinis žodis 
optimalumas. Šis tobulintinas rodiklis aptartas ir patvirtintas 
gimnazijos tarybos susirinkime (gruodžio 16 d., protokolo 
Nr. GT-6). 

3.2.3. Analizuoti gimnazijos duomenis ir 
remiantis gautais rezultatais bei išvadomis, 
įsivertinti 2021 metų veiklą. 

Gruo
dis 

VKĮG Žmogiškieji 
ištekliai 

Remiantis mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo 
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (LRŠM 
ministro įsakymas 2016 m. kovo 29 d, Nr. V-267) pagal NŠA 
pateiktą formą užpildyta ir NŠA pristatyta gimnazijos 2021 
m. įsivertinimo ir pažangos anketa. 

3.2.4. Reglamentuoti mokytojo, metodinės 
grupės, metodinės tarybos veiklos kryptis.  

Kova
s 

Administracija, 
Metodinė taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Reglamentuoti mokytojo, metodinės grupės, metodinės 
tarybos veiklos kryptis (metodinės tarybos protokolai). 

3.2.5. Organizuoti tėvų švietimą tema: 
bendradarbiavimas, pagalba, įsitraukimas, 
atsakomybė, kt. (tėvų susirinkimai, tėvų 
dienos, savaitės). 

Metai Administracija, 
klasių vadovai, 
mokytojai, 
pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Tėvų švietimas „Kaip padėti sau ir savo vaikui“ , „Vaikų 
paauglystės tarpsnių ypatumai“ Individualios socialinio 
pedagogo, klasių vadovų, tėvų konsultacijos.  

3.3. 
Vykdyti 
įsivertinimą
, naudojant 
IQES online 
platformą ir 
kitus būdus. 

3.3.1. Vykdyti veiklos kokybės 
įsivertinimą, gimnazijos pažangą taikant 
NŠA pateiktas anketas IQES online 
sistemoje. 

Metai
, 

gruod
is  

Veiklos kokybės 
įsivertinimo 
grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo darbo grupė detaliai 
išnagrinėjo 2021 m. gimnazijos tobulintiną rodiklį 2.2.2. 
raktinis žodis diferencijavimas, individualizavimas, 
suasmeninimas. Nustatyti rodiklio kokybės požymiai, 
pasirinktos respondentų grupės, parengti ir pritaikyti 
įsivertinimo instrumentai – klausimynai IQES online 
sistemoje. Pagal parengtus klausimynus atliktas 
įsivertinimas. Surinkti ir išanalizuoti įsivertinimo anketų 
duomenys, atlikta mokytojų ir mokinių atsakymų atitikimo 
analizė, išskirti labiausiai nesutampantys ir tobulintini 
klausimai. Parengtos išvados ir rekomendacijos gimnazijos 
veiklos gerinimui. Įsivertinimo detali duomenų analizė, 
išvados ir rekomendacijos pristatytos gimnazijos 
bendruomenei 2021 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje. 
Iki 2021 m. sausio 11 d. mokytojams, mokiniams ir tėvams 
IQES online ir manoapklausa.lt sistemose atliktos NŠA 
pateiktos apklausos apie mokyklos pažangą. Anketų 
rezultatų suvestinė su diagramomis ir įverčiais pristatyta 
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mokyklos bendruomenei (administracijai, gimnazijos 
tarybai, metodinių grupių pirmininkams, mokytojams). 
Bendruomenės nariai skatinti analizuoti (metodinėse grupėse 
ir individualiai) ir remiantis duomenimis tobulinti ugdymo 
procesą. 

3.3.2. Pagal poreikį vykdyti 3-IV kl. 
įvairias apklausas ir įsivertinimą: 3-5 
(mokytojų, mokinių, ugdymo kokybės ir 
pan.), naudojant IQES online platformą bei 
kitus skaitmeninius įrankius (pvz.: 
https://docs.google.com/https://www.menti
meter.com/, https://apklausa.lt/  
ir kt.). 

Metai VKĮG, 
kiekvienas 
mokytojas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

S. Adomkevičienė. 2021-11-24 įvykdyta Ia, Ib ir II kl. 
mokinių apklausa apie skaitmeninį turinį. 
Pradinių klasių mokytojos. Įvykdytos apklausos apie 
skaitmeninį turinį pamokose. 
A. Dailidėnienė. Vykdyta 6a; 7a; 7b; 8a; 8b apklausa dėl 
pamokos skaitmeninio turinio ir skaitmeninių  įrankių 
panaudojimo matematikos pamokose, naudojant IQES 
online platformą.                           2021 - 11 – 04 sav. 
L. Piragienė. Atlikau IQES online mokinių apklausas 
birželio ir lapkričio mėn.  
J. Tijušienė. Vykdyta 6a; 7a; 7b; 8a; 8b apklausa dėl 
pamokos skaitmeninio turinio ir skaitmeninių  įrankių 
panaudojimo matematikos pamokose, naudojant IQES 
online platformą, 2021 - 11 – 04 sav. 
T. Alijošaitis 5a kl. I vieta matematikos tarptautiniame 
konkurse „KENGŪRA“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 
2021 04- 21. T. Alijošaitis 5a kl. pateko tarp geriausių 
matematikos tarptautinio konkurso „KENGŪRA“ 
respublikoje 50-tuką, 2021 04- 21.                              .                                                                                         
V. Kirsnys - Atliktos mano mokomų mokinių 7 klasių 
komplektų (7-8 kl. ir I-II gim  kl.) chemijos ir biologijos 
apklausos naudojant IQES online platformą. 
A. Trotienė. 2021 spalis vykdyta mokinių apklausa. 
L. Karalevičienė - 100 % visi bendrojo ugdymo mokytojai 
naudojo IQES online platformos įrankius. Įvykdytos 
apklausos šiuose koncentruose - 1-4, 5-8, I-IV kl. 
G. Liepytė-Šimonienė - 2021-11-29 įvykdyta 6a, 6b, 7a, 7b 
kl. mokinių apklausa apie skaitmeninį turinį. 
J. Širmulė - 2021-11-24 įvykdyta III-IV kl. mokinių 
apklausa apie skaitmeninį turinį. 
R. Šeibokas - Buvo vykdoma:5 IV kl. mokinių 
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apklausa apie skaitmeninį turinį. Lapkričio mėn. 
R. Pranckevičienė - Apklausa mokiniams apie skaitmeninius 
įrankius pamokoje. Informacija pateikta dir. pavad. 
O. Antipovaitė - Apklausos apie skaitmeninį turinį 
pamokose naudojant IQES online platformą. 
A. Vaičiulionė - Vykdau 6-II kl. įvairias apklausas ir 
įsivertinimą. 
S. Zakrienė - Vykdyta pamokos skaitmeninio turinio 
apklausa. Vykdytos individualių klasių taikomų mokymo  
metodų efektyvumo , mokėjimo mokytis kompetencijos 
ugdymo apklausos mano pamokos poreikiams. 
V. Rutkauskienė - Vykdyta mokinių apklausa naudojant 
Google Forms. 
Vykdyta mokinių apklausa naudojant Google Forms:

 
 

3.3.3. Vykdyti mokinių anketinės 
apklausas dėl nuotolinio mokymo -  
sunkumams nustatyti, priimtiniausioms 
pagalbos formoms išsiaiškinti. 

Metai VGK, VKĮG Žmogiškieji 
ištekliai 

20221m.  spalis soc. Pedagogo apklausa 5-IV kl. , skirta 
nuotolinio mokymosi poreikiams nustatyti. Pristatyta VGK 
posėdyje. 

 4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 
4.1. Kasmet 
nustatyti 
mokytojų 
įsitraukimo 
procentą į 

4.1.1.  Kasmet atlikti savirefleksiją ir 
veiklos įsivertinimą (95 proc.). 

Biržel
is 

Mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai 

Dailės mokytojai savirefleksiją ir veiklos įsivertinimą vykdo, 
pildydami ataskaitas mokslo metų viduryje ir mokslo metų 
pabaigoje. Atlikėjo raiškos mokytojai ir mokiniai filmavo 
atsiskaitymus, projektus, siuntė filmuotą medžiagą į 
nuotolinius tarptautinius ir respublikinius konkursus. Video 
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savirefleksij
ą ir veiklos 
įsivertinimą
. 

medžiaga saugoma individualiuose Google diskuose, dalį 
medžiagos kaupiu One drive. 

4.1.2. Kartu su kuruojančia dir. 
pavaduotoja pildant metinę veiklos 
ataskaitą numatyti kvalifikacijos 
tobulinimo kryptis (95 proc.). 

Biržel
is 

Mokytojai, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. susitarta dėl IT kompetencijų (nuotolinių platformų 
įsisavinimo bei skaitmeninio turinio kūrimo) tobulinimo 

4.2. Stebėti 
ir analizuoti 
SEU 
programos 
vykdymo 
įtaką 
mokinių 
mokymosi 
sėkmingum
ui, saugios 
ir palankios 
mokymosi 
bei 
ugdymosi 
aplinkos 
kūrimui. 

4.2.1. Atlikti naujai įstojusių (5-IV kl.) 
mokinių apklausą dėl adaptacijos. 

Spalis Socialinė 
pedagogė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 lapkritis soc. pedagogo tyrimas ,,Naujai atėjusių 
mokinių adaptacija“. Pristatytas VGK posėdžio metu. 

4.2.2. Stebėti ir analizuoti mokinių 
emocinę būseną ugdymo/si proceso ir kitos 
veiklos metu: teikti pagalbą, inicijuoti 
individualius ar grupinius pokalbius, 
refleksijas, kurti bendradarbiaujančią 
aplinką pamokoje (1-2 apklausos). 

Nuola
t 

Mokytojai, 
socialinė 
pedagogė, 
pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokslo metų eigoje, reaguojant į klasių vadovų 
pastebėjimus, mokytojų dalykininkų pastebėjimus, anketines 
apklausas. Soc. pedagogo pokalbiai su mokiniais, tėvais, 
poreikiui esant nukreipimas psichologinėms konsultacijoms į 
mieste veikiančias tarnybas.  2021-01-29 mokinių apklausa 
„Korektiško elgesio savaitės apklausa“ 5-IV g. kl. Vykdė 
socialinė pedagogė. 

4.2.3. Atlikti mokinių apklausą dėl 
įsitraukimo/aktyvumo vykdant prevencines 
programas. 

Gruo
dis 

Klasių vadovai,  
SEU 
konsultantės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vykdė klasės vadovai pokalbio, interviu metodais per klasės 
valandėles.  

4.2.4. Atlikti apklausą dėl klasės 
mikroklimato įvertinimo bei pokyčių 
nustatymo. 

Rugs
ėjis-

spalis 

VGK, 
Klasių vadovai 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokslo metų pradžioje ir viduryje pokalbio, interviu metu 
klasės vadovas išsiaiškina klasėje vyraujančias nuotaikas, 
kylančias problemas, mokinių tarpusavio santykius, 
poreikiui esant , kviečiasi individualiam pokalbiui. 

 2. STRATEGINIS TIKSLAS – tobulinti karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą į gimnaziją. 
 1. UŽDAVINYS. Formuoti atpažįstamą, unikalų gimnazijos įvaizdį. 

2.1. 
Formuoti 
reklaminį 
gimnazijos 
paketą 
(knygos / 
katalogai, 
plakatai, 
kalendoriai, 
skrajutės, 
lankstinukai
, padėkos 

2.1.1. Kurti ir pristatyti vaizdo klipus, kaip 
akademinių rezultatų produktą  

Metai G. Indriūnienė,  
R. Storastienė,  
D. Tankūnaitė,  
dailės ir 
muzikos 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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raštai/diplo
mai, video 
filmai, 
koncertų 
įrašai, kita). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1RvzgoflU  
2.1.2. Organizuoti skaitmeninių Velykinių 
ir Kalėdinių atvirukų dirbtuves. 

Balan
dis, 

gruod
is 

V. Rutkauskienė Žmogiškieji 
ištekliai 

Organizuotos Velykinių ir Kalėdinių atvirukų dirbtuvės. 
Rezultatas – virtualios parodos Facebook paskyroje, bei 
atspausdinti atvirukai spaustuvėje. Atvirukų paroda 
gimnazijos 2 aukštas prie 41 kab., 

2.1.3. Sukurti mokyklos istorinį stendą, 
atsižvelgiant į gimnazijos vieningą stilių. 

Metai D. Tankūnaitė Gimnazijos 
lėšos 

Parengtas triptikas apie gimnazijos istoriją: iškilios 
asmenybės, istorinė raida. 2021 m. sausis-rugsėjis 

2.1.4. Parengti vieningą reklaminę 
informaciją apie gimnaziją, mokomąsias 
programas, renginius, tolimesnes studijų 
galimybes.  

Metai D. Tankūnaitė,  
G. Indriūnienė, 
R. Storastiene 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengta vizualinė reklama projektui „PIRMOKAS“. 
Organizacinė veikla: diplomų maketai ir spauda, info FB. 

2.1.5. Atnaujinti gimnazijos stendus ir jų 
turinį (mokytojų kambaryje, kt.) 

Metai D. Tankūnaitė Žmogiškieji 
ištekliai 

Parengti gimnazijos vizijos, misijos modernūs stendai. 

2.1.6. Periodiškai papildyti gimnazijos 
bibliotekoje esantį dailės  
metodinių/informacinių leidinių ir 
katalogų fondą. 

Metai Bibliotekos 
vedėja, 
G. Indriūnienė,  
dailės mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2018 m. gimnazijos bibliotekoje dailės mokytojo eksperto 
Henriko Mazūro iniciatyva pradėtas formuoti dailės 
metodinių/informacinių leidinių ir katalogų fondas. 2021 m. 
yra sukaupti 25 leidiniai.  
Gimnazijos bibliotekoje esantis dailės 
metodinių/informacinių leidinių bei katalogas periodiškai 
pildomas. Per 2021 m. papildytas 4 leidiniais. 

2.2. Sukurti 
ir 
įgyvendinti 
vieningą 
virtualios 
erdvės 
komunikavi
mo stilių. 

2.2.1. Atnaujinti gimnazijos internetinę 
svetainę.  

IV 
ketvir

tis 

Direktorė Biudžeto 
lėšos 

Atnaujinama gimnazijos svetainė. Nuolat papildoma naujais 
dokumentais: Covid-19; Korupcijos prevencija, kt. 

2.2.2. Ugdymo procese diegti MS Office 
365 Teams aplinką. 
Mokytojų, naudojančių MS Office 365 
Teams aplinką, dalis proc. (90). 

Nuo 
rugsėj

o 

Visi mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai 

Ugdymo procese MS Office 365 Teams aplinką 2021 
naudojo mokytojų (60 proc.), 30 proc.  iš dalies.  

 

2.2.3. Buvusių gimnazijos mokinių, 
alumnų interviu, nuotraukos, 
citatos, pasidalinimai 
prisiminimais. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
meniniam 
(muzikiniam/dai
lės) ugdymui, 
klasių vadovai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Susitikimai su alumnais A. Skirvainiu, R. Štaroliu ir  
R. Tušlaite  nuotoliniu būdu Teams platformoje. 
2021-12-20 susitikimas su U. Viržonyte gimnazijoje. 
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2.2.4. Atkartoti vieningą 
vizualizacijos stilių socialiniuose 
tinkluose (facebook, youtube ir kt.) 
 

Metai Facebook 
administratorius
, projektų 
vadovė, meninių 
dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Patvirtintos Facebook vizualizacijos bei informacijos kėlimo 
nuostatos 
 

 2.3. Kurti 
išorinę 
reklamą, 
siekiant 
gimnazijos 
aplinkos 
išskirtinumo
. 

2.3.1.Kasmet atnaujinti  išorinę vizualinę 
jubiliejinių simbolių  reklamą (ženklus) 

II 
ketvir

tis 

Dailės 
mokytojai 

Gimnazi 
jos lėšos 

Atnaujintas gimnazijos simbolis eksterjere - 77 (mokyt.  
A. Pajuodis ir E. Klimas). Parengtas lauko klasės maketas. 

2.3.2. Įrengti funkcionuojančią  lauko 
klasę.  

Metai Dailės 
mokytojai 

Gimnazijos 
lėšos 

Parengtas lauko klasės maketas. Vykdyta mokytojų apklausa 
(ugdomasis konsultavimas). 

2.3.3. Naudoti lauko klasę kontaktinėms 
pamokoms 1-IV klasių mokiniams (10-20 
pamokų). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Dailės mokyt. J. Speičienė vedė 3 dailės ir architektūros 
pamokas gimnazijos lauko erdvėse 6b, 7b, 8b (2021 m. 
ruduo). G. Indriūnienė vedė 2 spalvinės r. pamokas. Dėl 
„Fors major“ (karantino) įvykdyta 10 pamokų. 

2.3.4. Naudoti lauko klasę edukacinėms 
veikloms mokiniams,  gimnazijos 
bendruomenei ir miesto visuomenei (2-4 
renginiai per metus) 

Metai Administracija, 
projektų 
vadovė, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Rugsėjo 1 šventė, pradinių klasių pamokos, teminiai 
edukaciniai koncertai.  

 2. UŽDAVINYS. Tobulinti veiksmingesnio komunikavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais įgūdžius, vykdant kultūrines 
programas. 

2.1. 
Organizuoti 
regioninius, 
šalies 
renginius 
plėtojant 
mokinių 
saviraišką, 
kultūrines, 
pažintines, 
socialines,  
komunikavi
mo 
kompetencij
as. 

2.1.1. B. Dvariono jaunųjų pianistų 
ir stygininkų konkurso regioniniai 
turai 

Pagal 
planą  

V. Laukaitienė 
J. Vilienė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Respublikinis konkursas nevyko, tad mokyklai nebuvo 
pavesta organizuoti regioninę atranką. 

2.1.2. Respublikinis ansamblinio 
muzikavimo konkursas „Lietuva, aš 
už muziką“  

Balan
džio 
23 

Darbo grupė Žmogiškieji 
ištekliai 

 2021 03 16, respublikinis ansamblinio muzikavimo 
konkursas „Lietuva, aš už muziką“ (5 kolektyvai - 
nuotolinis). Dalyviai – 28 kolektyvai (101 mokinys) iš menų 
mokyklų, gimnazijų,  konservatorijų. 

2.1.3. Organizuoti regiono šeimų 
renginį-festivalį  ART Family 

Gegu
žės 5  

Darbo grupė,  
J. Urbutienė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

„ART Family“ tradicinis regioninis meninis nuotolinis 
projektas 2021 05 20, 12 d. dalyvių i mūsų gimnazija,  
Panevėžio muzikos mokykla, Panevėžio raj. KC (Vadokliai, 
Raguva). 

2.1.4. Menų diena ir Arabeska Biržel
io 10 

G. Indriūnienė, 
Mokinių taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Neįvyko dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

2.1.5.Tarptautinis religinės muzikos 
ir meno festivalis, skirtas religinės 
muzikos, poezijos ir chorų globėjai 
šv. Cecilijai 

Lapkr
ičio 

18-20 

Darbo grupė Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 11 15-19 d.   XIII respublikinis religinės muzikos ir 
meno festivalis-konkursas, skirtas religinės muzikos, 
poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai. Dalyviai: 15 chorų - 
iš Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Biržų, Kuršėnų, 
Akmenės; 
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2.1.6.Vykdyti VII  Aukštaitijos  
krašto  M.J. Černienės vardo 
Aukštaitijos krašto jaunųjų 
stygininkų konkursą 

Lapkr
ičio 
25 

V. Laukaitienė,  
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

VII –jo Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo 
jaunųjų stygininkų konkursas 2021 12 09  d. Dalyviai: 18 
(Rokiškio, Ukmergės, Panevėžio, Visagino muzikos 
mokyklų mokiniai). 

 

2.1.7. Organizuoti tarptautinį 
mokinių meninės raiškos konkursą 
„Iš močiutės skrynios“. 
 

Gruo
dis 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
meniniam 
(dailės/muzikini
am) ugdymui, 
dailės ir liaudies 
instrumentų 
metodinės 
grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021-12-09 organizuotas ir įgyvendintas VIII Tarptautinis 
mokinių meninės raiškos konkursas „Iš močiutės skrynios“ 
(org. H. Mazūras, J. Speičienė). Pakviestos dalyvauti 
pasaulio lituanistinės m- klos (iš viso 10, dalyvavo Italijos 
virtuali lituanistinė m- kla). Dailės konkursui pristatyta 80 
darbų. Laureatais tapo ir 3 mūsų gimnazistai: Gerda 
Ašakaitė II kl. (mokyt. D. Petrauskė), Elina Brazdžiūnaitė 6b 
kl. (mokyt. G. Indriūnienė), Danas Kazlauskas 6b kl. 
(mokyt. G. Indriūnienė). 

2.2. 
Tobulinti 
mokytojų 
tarpkultūrini
o 
komunikavi
mo 
gebėjimus ir 
kompetencij
as, rengti ir 
organizuoti 
nacionaliniu
s, kitus 
projektus. 

2.2.1. Vykdyti mokytojų mokymus dėl 
gebėjimo rengti tarptautinius edukacinius 
projektus nacionalinėms švietimo ir 
kultūros įstaigoms. 

Metai D. Tankūnaitė Žmogiškieji 
ištekliai 

Vesti mokymai mokytojams (individualiai) – projektų 
vadovė. 

2.2.2. Mokinių, mokytojų, dalyvavusių 
rengiant nacionalinius projektus, proc. 

Metai Mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai 

Dalyviai  mokiniai-30 proc., mokytojų 25 proc. 
 

2.2.3. Organizuoti tęstinį regioninį meninį 
projektą „Europos pulsas“, skirtą 
susipažinti su įvairių Europos šalių 
muzikine kultūra. 

Gruo
džio 
20 

Fortepijono 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

. Vykdyti projektai (5): 
- regioninis tęstinis meninis integruotas projektas „Europos 
pulsas“ 2021 12 16-17 d. (Viso 45 dalyviai (I ture – 14, II ture 
– 31)), gimnazijos bendrojo fortepijono ir atlikėjo raiškos 
(fortepijono) metodinės grupės, Panevėžio muzikos 
mokyklos ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokiniai). 

2.2.4. Organizuoti regioninį projektą 
„Dainų ir spalvų karuselė“  

 
Biržel
io 1 

Darbo grupė,  
J. Urbutienė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Fors Major – nevyko. Nukelta į 2022 m. 

2.2.5. Tęsti  ilgalaikį, integruotą projektą 
„Dainuoju Lietuvą, kaip džiaugsmą“ skirtą 
lietuvių kompozitorių chorinės dainos 
visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei 
paminėti. 

Balan
džio 
28 

S. 
Tamoliūnienė, 
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 ,,Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ 2021 05 19 d.  
tęstinis nuotolinis gimnazijos chorų projektas (dalyviai – 4 
chorai, 83 mokiniai) 
Projektų vadovė -projekto renginio nuotolinis moderavimas. 
J. Zikaro tema. 

2.2.6. Regioninis fortepijoninės muzikos 
projektas „Džiazo galerija“ 

Gegu
žės 
15 

L. Ratkienė,  
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Regioninis tęstinis meninis integruotas projektas „Džiazo 
galerija“ 2021 05 12 d. ir 2021 05 17 d. Dalyviai 
(70)bendrojo fortepijono ir atlikėjo raiškos (fortepijono) 
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metodinės grupės mokiniai, taip pat Panevėžio muzikos 
mokyklos ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokiniai 

2.3. Plėtoti 
socialines 
partnerystes
, vykdant 
Erasmus+ 
projektus ir 
kitas 
edukacines 
veiklas. 

2.3.1. Vykdyti socialinių partnerysčių 
tęstinumą vykdant ir dalyvaujant 
renginiuose (su Jūrmalos meno mokykla, 
Utenos meno mokykla, Šiaulių 
S.Sondeckio, Klaipėdos E. Balsio menų 
gimnazijomis, kt. Lietuvos ir užsienio 
įstaigomis). 

Metai Administracija, 
dailės/muzikos 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. socialinės partnerystės buvo plėtojamos vykdant 
konkursus, renginius, individualiai komunikuojant 
mokytojams, administracijai.  

2.3.2. Sudaryti 2-3 bendradarbiavimo 
sutartis su įstaigomis 

Metai Direktorė Žmogiškieji 
ištekliai 

Sudarytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su: 
● Panevėžio kraštotyros muziejumi (2021 11 24). Dalykų 
mokytojai su klasėmis dalyvavo 4 edukacinėse programose 
(kultūros paso lėšos). Mokytojai (nemokamai) - J. Zikarui 
atminti skirtuose renginiuose, konferencijoje, parodose.  
● Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka (2021 11 
25). Dalyvauja mokytojai ir mokiniai - koncertai, 
literatūrinės popietės-susitikimai. 
● Panevėžio muzikos mokykla (2021 12 30). Dalyvauja 
mokytojai ir mokiniai – (jungtiniai) koncertai, rečitaliai.  
● Panevėžio Elenos Mezginaitės viešąja biblioteka (2021 12 
31). Dalyvauja mokytojai ir mokiniai –literatūriniai 
renginiai, parodos. 

2.3.3. Organizuoti veiklas skirtas 
Panevėžiečio skulptoriaus Juozo Zikaro 
140 metinių paminėjimui (veiklų skaičius, 
bendradarbiavimo sutartys). 

Metai Direktoriaus 
pavaduotoja 
dailės ugdymui, 
projektų 
vadovė, dailės 
mokytojai 

Projekto 
lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Įgyvendinti renginiai, skirti skulptoriaus Juozo Zikaro 140-
osioms gimimo metinėms (plenerai gimtinėje Paliukų km. 
6b ir 7b kl.; kino pamoka „Zikaras. Laisvės paminklo 
kūrėjas“; kūrybiniai darbai „Mokyklos pinigai“; 
kompiuterinės grafikos plakatų, skirtų J.Zikarui, paroda).  
G. Indriūnienė, H. Mazūras, J. Speičienė, A. Pajuodis,  
D. Petrauskė. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašyta nebuvo. 
 

2.3.4. Dalyvauti tarptautiniuose  Erasmus+ 
projektuose.  
(Mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių 
tarptautiniuose Erazmus+ projektuose, 
skaičius). 

Metai Administracija, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

L. Karalevičienė -  tarptautinis eTwinning projektas “Road 
to country knowledge” su 10 Turkijos mokyklų. 
 

 3. UŽDAVINYS. Tobulinti mokinių karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą per savitą, inovatyvią gimnazijos veiklą, modernią 
edukacinę aplinką. 

3.1.1. Kurti dailės skaitmeninį turinį (video 
- profesiniam orientavimui), skirtą 

Metai Dailės 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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3.1. Skleisti 
meninę 
pedagogų 
patirtį 
ikimokyklin
io ir 
bendrojo 
ugdymo 
įstaigose. 

ikimokyklinių, bendrojo ugdymo įstaigų 
vaikams.  

Suorganizuotas nuotolinis susitikimas su Panevėžio „Vilties“ 
progimnazijos 8-ų klasių mokiniais bei mokytojais. 
Gimnazijos veiklas pristatė direktoriaus pavaduotojos 
meniniam ugdymui R. Storastienė ir G. Indriūnienė, MT 
pirmininkas A. Abukauskas, IIb kl. mokinė Jorė Meilutė. 
Informacija pateikta žodiniu bei skaitmeniniu formatu. 2021-
02-05 
 

3.1.2. Organizuoti gimnazijos mokinių 
pasirodymus (koncertus) ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo įstaigose, vykdant 
sklaidą apie gimnaziją (ne mažiau kaip 4-5 
renginiai per pusmetį). 

Metai Menų mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai 

R. Gruzdė - Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 
Panevėžys kviečia „ Sekmadienis su šiuolaikiniu šokiu 
(padėka 2020-10-11). Panevėžys, Kultūros centras 
Panevėžio bendruomenių rūmai Panevėžys kviečia „Šokio ir 
muzikos sintezė (padėka 2020-10-25). Respublikinis šokių 
konkursas „Rudeninės žvaigždės 2021 „ (diplomas 2021-
10). Panevėžio miesto ir rajono dainavimo ir dailės 
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų festivalis „Dainų ir 
spalvų karuselė“ (padėka 2020-02-27). II Baltijos šalių 
festivalis-konkursas „Rudeninės žvaigždės 2021 „ I vieta 
(diplomas 2021-09-26). 
 

3.1.3. Parengti video koncertus, vesti 
konsultacijas ikimokyklinėse įstaigose. 
 

Metai Muzikos 
mokytojai, 
garso režisūros 
mokytojas, 
facebook 
administratorė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kartu su direktoriaus pavaduotoja dailei nuotoliniu būdu 
Teams platformoje organizavome susitikimus su Pradinės  
mokyklos ir Vilties progimnazijos mokiniais bei mokytojais 
dėl menams gabių būsimų penktokų pritraukimo į mūsų 
gimnaziją. 

3.1.4. Bendradarbiautis su Panevėžio 
pradine mokykla, Piniavos mokykla- 
darželiu 
Pravesti edukacines pamokas “Pažintis į 
muzikos šalį“ darželyje „Kastytis“, kt. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojos 
meniniam 
(muzikiniam, 
dailės) 
ugdymui, 
dailės/muzikos 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus pavaduotojos dailei/muzikai nuotoliniu būdu 
Teams platformoje organizavo susitikimus su Pradinės  
mokyklos ir Vilties progimnazijos mokiniais bei mokytojais 
dėl menams gabių būsimų penktokų pritraukimo į mūsų 
gimnaziją. 
Darželiams buvo pateikti reklaminiai bukletai, skrajutės 
(tėvams) 

3.1.5. Rengti kartu su BU įstaigomis 
edukacinius renginius (2-3 renginiai) 

Metai Direktoriaus 
pavaduotoja 
(bendrajam) 
ugdymui, BU 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Gelmina Liepytė-Šimonienė, Žydra Norkevičienė  - 2021-
06-21 Tarpmokyklinė viktorina „Ką išmoksi – ant pečių 
nenešiosi“ (16 val. ZOOM aplinkoje). Dalyviai: Panevėžio 
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Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 6a ir 6b kl. mokiniai, 
Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 6 kl. mokiniai. 
L. Karalevičienė - Projektas su Pasvalio mokyklų mokiniais 
2021.01.28.  
M. Dagienė – 2021.12.07 – organizuotos 5–6 klasių 
draugiškos kvadrato varžybos Velžyje. Gimnazijos 
pristatymas. 
A. Vaičiulionė - 2021-04-01 rengiau miesto šeštų klasių 
konkursą "Osterquiz" 6a ir 6b kl. bendra komanda (II vieta). 
2021-12-16 rengiau miesto septintų klasių konkursą "Es 
weihnachtet sehr" 7a ir 7b kl. bendra komanda (I vieta). 

3.1.6. Telkti mokinių, mokytojų  
komandas, kuriančias ir pristatančias 
menines bei kitas gimnazijos veiklas 
(mokytojų, mokinių  proc.). 

Metai Ugdymo 
karjerai ir 
profesinio 
informavimo ir 
konsultavimui 
grupė, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2021 m. Menų gimnazijos veikla pristatyta, telkiant 
komandas: 
- Panevėžio „Vilties“ progimnazijos 8-ų klasių mokiniams. 
Komanda: direktoriaus pavaduotojos meniniam ugdymui  
- R. Storastienė ir G. Indriūnienė, MT pirmininkas  
- A. Abukauskas, IIb kl. mokinė Jorė Meilutė. 2021-02-05 
- Būsimų pirmokų diena gimnazijoje. 2021-11-11. 
Komanda: darbo grupė, koncerto rengėjai ir dalyviai, 
teatralizuoto koncerto rengėjai ir dalyviai, kūrybinių 
dirbtuvių vadovai.  
- Dailės mokytojų grupė 2021-10-22 dalyvavo VDA 
rengtame simpoziume, kuriame direktoriaus pavaduotojai 
dailei G. Indriūnienė („Dailės baigiamieji kūrybiniai darbai 
nuotoliniu laikotarpiu“) ir dailės dalykų mokytoja  
- D. Petrauskė („Tėvų aktyvinimas bei įtraukimas per 
kūrybinę veiklą“) skaitė pranešimus, pristatančius 
gimnazijos veiklas. 
- Dailės dalykų mokytojas H. Mazūras sutelkė mokytojų bei 
mokinių komandą, dalyvavusią Panevėžio m. savivaldybės 
E.Mezginaitės viešosios bibliotekos inicijuotam projektui, 
skirtam poetei Elenai Mezginaitei, organizuoti ir 
įgyvendinti. 2021-11-25 

A. Trotienė. 2021 05.19 – miesto mokinių deklamavimo 
rusų kalba konkursas. Dalyvavo 7 a kl. mokinė Vanesa 
Steponavičiūtė. Įvertinta už meistrišką deklamavimą. 
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L. Karalevičienė – tarptautiniuose projektuose 6, 7, II klasių 
mokinių komandos pristatė mūsų gimnazijos veiklas. 

3.2. Plėtoti 
bendruomen
ės 
skaitmenine
s 
kompetencij
as. 

3.2.1. Tobulinant mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo planavimą, vykdyti tikslingą IT 
mokytojų profesinį tobulėjimą. 

Biržel
is 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 
(bendrajam, 
muzikiniam/dail
ės) 

Žmogiškieji 
ištekliai 

100% muzikos mokytojų yra išklausę mokymus MS Office 
365 virtuali mokymosi aplinka. Dalis mokytojų (85%) 
Teams aplinką naudoja nuotolinėms pamokoms. Mokytojai 
savo skaitmeninį raštingumą nuolatos tobulina darydami 
video įrašus, siųsdami video failus į tarptautinius ir 
respublikinius konkursus. 
Kaip papildomas priemones naudoja FB messanger, 
WhatsApp, Viber, Zoom aplinkas konsultuodami mokinius. 
Visi dailės mokytojai 2021 m. dalyvavo mokymuose dėl MS 
Office 365 Teams aplinkos naudojimo ugdymo procese. 
Mokyt. E. Klimas individualiai tobulinasi, įvaldant 3D 
spausdintuvo galimybes bei pritaikant jas dizaino, 
projektavimo pamokose. 
Mokytojai grupėje dalinasi patirtimi dėl video įrašų 
montavimo (Movie maker). 

3.2.2. Supažindinti mokytojus, mokinius 
su Apple kompiuterių  galimybėmis (70 
proc.) 

Metai V. Rutkauskienė Žmogiškieji 
ištekliai 

Supažindinta 21 proc. mokytojų su Apple klasės 
galimybėmis. IT mokytoja V. Rutkauskienė (50 proc. vyko 
2020 m. m.).  
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3.2.3. Apmokyti mokytojus dirbti su 
Google forms įrankiu (ne mažiau 15 proc.) 

Metai V. Rutkauskienė Žmogiškieji 
ištekliai 

2021-12-27, 15 mokytojų dalyvavo Google Forms įrankio 
panaudojimo apmokymuose. Sukurtos apklausos, 
registracijos lapas. 

3.2.4. Kurti skaitmenines ir metodines 
solfedžio, harmonijos, muzikos kūrinių 
analizės, muzikos istorijos ir muzikos 
teorijos priemones (priemonių sk). 

Metai Muzikos 
teorinių dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokytojai kūrė ir dalinosi patirtimi metodinėse grupėse. 
Vykdytas  ugdomasis  konsultavimas, mokytojai  pasidalino 
informatyviomis ir įdomiomis virtualiomis aplinkomis, 
naujomis metodinėmis priemonėmis (met.gr. protokolai). 
Gerosios patirties pasidalijimas grįžus iš respublikinės  
gamtamokslinės STEAM  konferencijos. Aprobuota 
metodinė medžiaga (pradinės klasės).  
Muzikos teorijos metodinės grupės mokytojų sukurtos 
skaitmeninio turinio priemonės: 
 Naudodamiesi Sibelius ir Adobe Audition CC 

programomis mp3 formatu sukūrė muzikinių diktantų 
pavyzdžių (J. Kostina, V. Tamulis) 

 Naudodamiesi Finale programa sukūrė audio failus (JPG, 
WAV, Mp3) (S. Kriukienė, V. Tamulis, Z. Jakštonienė): 

 Muzikiniai diktantai 5-8 klasėms 
 Muzikiniai diktantai I-IV klasėms 
 Muzikos elementų atpažinimo iš klausos „10-ukai“ 

7-IV klasėms 
 Akordų sekos 7-IV klasėms 

Naudodamiesi Finale programa sukūrė muzikos 
kūrinių analizės natų pavyzdžius ir muzikos teorijos 
užduotis (S. Kriukienė) 

 Naudodamiesi Sibelius programa sukūrė harmonijos 
užduotis (V. Tamulis)  

 Kahoot ir Quizizz platformose sukurti muzikos istorijos 
ir kitų dalykų testai ir užduotys (S. Kriukienė, J. Kostina, 
L. Mackevičiūtė)  

 Naudodamasi Tufts universiteto techonologų komandos 
sukurta programa "Visual Understanding Enviroment" 
(VUE), skirta "mind-mappingui" (minčių žemėlapių 
kūrimui), esu sukūrusi kelias schemas mokinaims, kad 
jiems būtų lengviau pamatyti ryšius tarp tam tikrų 
muzikos elementų, sąvokų ir pan. (J. Kostina) 
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 Nuoroda programos peržiūrai 
internete: https://vue.tufts.edu/ Skaitmeninėje muzikos 
mokymo programoje https://musicators.com/ sukurtos 
ritmo, diktantų, elementų atpažinimo iš klausos užduotys 
(Z. Jakštonienė, S. Kriukienė, J. Urbutienė); 

 Tradicinių priemonių skaitmeninimas PDF, JPG, TIFF, 
PNG 

3.2.5. Kurti skaitmenines ir metodines BU, 
dailės priemones. 

Metai Dailės, BU 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Sukurtos skaitmeninės priemonės dailės dalykų mokymui 
Power Point foormatu, Movie maker, video, naudojantis 
Padlet, Canva (J. Speičienė, H. Mazūras, G. Indriūnienė,  
D. Petrauskė, A. Mincytė, D. Laurinavičienė) 
M. Dagienė, M. Šešeika - Kurti video filmukus su 
mankštomis, pratimais, fizinio ugdymo pamokomis ir kelti 
į youtubę kanalą. 
Pradinių klasių mokytojos. Skaidrės – buvo kuriamos beveik 
kiekvienai pamokai nuotolinio ugdymo metu, Klausimynas 
Kahoot programoje Povilo Villuveit knygos „Spinčiusius“ 
kiekvienam skyriui (11). Quizalize – 14 užduočių (testų), 
Eduka klasėje – 4 užduotys. 
V. Rutkauskienė – Excel 1pamoka 1 dalis. Pirmoji pažintinė 
Excel pamoka 7 klasei.  
https://youtu.be/mA98wSwgRUk. Excel 1pamoka 2 dalis. 
Pirmoji pažintinė MS Excel pamoka 7 klasei, 2 dalis. 
https://youtu.be/LrEbRDbmzLQ. Pirmoji skaidrių kūrimo 
pamoka su PowerPoint.  
https://youtu.be/pSKzAqzdh2U. Projektas Namukas. Darbas 
su Imagine Logo programa. Pamoka skirta 6 klasių 
mokiniams. https://youtu.be/3TF69sWTVU0. Projekto 
išsaugojimas Imagine Logo programoje. Pamoka skirta 6 
klasių mokiniams https://youtu.be/K8rQ2ywjtjI . 
S. Adomkevičienė - 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 
parengtos mokymo priemonės: pateiktis „Oskaro Vaildo 
„Doriano Grėjaus portretas“ I kl., pateiktis „Kirtis ir 
priegaidės“ I kl., kontrolinis darbas iš vientisinio sak. skyr. 
kartojimo I kl., kontr. d. iš vient. sak. skyr. kartojimo II kl. 
Mokymo priemonės saugomos asmeniniame kompiuteryje. 
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L. Piragienė - Žodžių diktantai, skaidrės. 
J. Širmulė - 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. rengtos mokymo 
priemonės III-IV kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms. 
L. Karalevičienė - parengta skaitmeninė mokomoji medžiaga 
(10 pamokų) „Ištekliai ir energetika“. Parengtos metodinės 
priemonės. 
R. Pranckevičienė - Skaitmeninės priemonės QUIZIZZ 
platformoje. 
A. Vaičiulionė - Kuriu skaitmenines ir metodines priemones. 
S. Zakrienė - Sukurtos mokymo priemonės-medžiagos 
rinkiniai: Vocabulary File (visoms klasėms,  Reading 
Skills(11-12 kl.), Bandomųjų egzaminų užduotys (testas ir 
kalbėjimas atskirai) Papildytos  arba pakeistos senos 
priemonės:  IF CLAUSES, REPORTED SPEECH, 
PASSIVE VOICE 

3.2.6. Vykdyti Saugesnio interneto savaitę, 
teikti nuorodas  Facebooke.  

Vasar
is 

V. Rutkauskienė Žmogiškieji 
ištekliai 

V. Rutkauskienė - „Saugesnio interneto savaitė 2021“. 
Laikas 2021 m. vasario 8-13 d. Vieta: Mokykloje, mokyklos 
Bibliotekoje ir  Facebook, virtuali aplinka (Zoom 
pamokos 5-7, 9-11kl. mokiniams). Veikla: Vasario 8-28 d. 
Plakatų „Interneto pavojai“ rengimas ir jų eksponavimas 
netik mokyklos erdvėse, bet ir Facebook svetainėje. Vasario 
8 d. – Internetiniai žaidimai.  Edukacinės pamokėlės metu 
pasiaiškinsime, kodėl internetiniai žaidimai taip įtraukia bei 
kaip juose žaisti saugiai. O taip pat, kaip suprasti, ar nesi 
priklausomas nuo internetinių žaidimų? Vasario 9 d. – 
Asmeninė informacija internete. Internete bendraujame, 
dalijamės savo mintimis, informacija ir nuotraukomis. O 
kaip atsirinkti, ką internete galima viešinti, o ką geriau 
pasilikti tik sau ir artimiesiems? Vasario 10 d. – Žalingas 
turinys internete. Naršydami internete susiduriame su 
visokiausiu turiniu. Edukacinės pamokėlės metu 
pasiaiškinsime, kas yra žalingas turinys ir ką reikėtų daryti 
su juo susidūrus? Vasario 11 d. – Internetiniai draugai. Kiek 
draugų turime žaidimuose, socialiniuose tinkluose ar 
susirašinėjimo programėlėse, ar visus juos pažįstame? 
Edukacinės pamokėlės metu pakalbėsime apie bendravimą 
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su internetiniais draugais bei apie elektronines patyčias. 
Vasario 12 d. – Pasikartokime! Paskutiniosios pamokėlės 
metu dar kartą pasikartojome Saugesnio interneto savaitės 
metu išmoktas saugesnio elgesio internete taisykles 

3.2.7. Mokytojų, naudojančių MS Office 
365 Teams aplinką ugdymo procese (100 
proc.) 

Nuo 
rugsėj

o 

Mokytojai Žmogiškieji 
ištekliai 

100 proc. mokytojų naudoja MS Office 365 Teams aplinką 
komunikacijai, sukurtose komandose. 

3.3. Gerinti 
gimnazijos 
materialinę 
bazę, 
įsigyjant 
skaitmeninę 
įrangą, kitas 
priemones. 

3.3.1. Analizuoti meniniams dalykams 
priemonių poreikį. 

Pusm
ečių 

pabai
goje 

Administracija Biudžeto 
lėšos 

Pirkimų iniciatorė- direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
dailei/muzikai teikia paraiškas direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir administracijai dėl materialinių vertybių įsigijimo 
spalio- gruodžio mėn., ir esant poreikiui. 

3.3.2. Analizuoti  BU dalykams priemonių 
poreikį. 

Pusm
ečių 

pabai
goje 

Administracija Biudžeto 
lėšos 

Pirkimų iniciatorė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
(bendrajam)  teikia paraiškas direktoriaus pavaduotojas ūkiui 
ir administracijai dėl materialinių vertybių įsigijimo vasario- 
kovo ir spalio- gruodžio mėn., ir esant poreikiui. 

3.3.3. Nustatyti materialinių vertybių 
įsigijimo poreikį gimnazijai ir 
bendrabučiui. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

Biudžeto 
lėšos 

Pirkimų iniciatoriai teikia paraiškas direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui ir administracijai dėl materialinių 
vertybių įsigijimo vasario- kovo ir spalio- gruodžio mėn., ir 
esant poreikiui. 

3.4. 
Vykdyti 
tęstinį 
kapitalinį 
remontą. 

3.4.1. Planuoti viešuosius pirkimus. I 
ketvir

tis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai, suderinęs 
su pirkimų iniciatoriais teikia pirkimų planą direktoriui 
tvirtinti iki einamųjų metų kovo 10 d. ir skelbia  gimnazijos 
internetiniame puslapyje ir CVPIS sistemoje. 

3.4.2. Vykdyti einamąjį bendrabučio 
kosmetinį remontą ir gimnazijos tęstinį 
kapitalinį remontą. 

Metai Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai. 
Bendrabučio 
valdytojai 

Valstybės 
lėšos, 
biudžeto 
lėšos 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
bendrabutyje atlikti darbai per 2021m: 
1. Suremontuotas IIIa koridorius (lubos, sienos, grindys)-

12,38 m2; 
2. IIIa  I prausykloje pakeistos  kriauklės (5vnt); 
3. IIIa  I prausykloje sumontuota dušo kabina; 
4. IIIa   prie I prausyklos Pakeistas langas( pagalbinė 

patalpa (UAB" Jūsų paslaugoms")); 
5. Va  I prausykla ir tualetas (lubos, sienos)-33,8 m2;; 
6. Va  501kamb. (lubos, sienos, grindys)-18,5m2; 
7. Šalto vandens sistemos avariniai remonto darbai ( atliko 

UAB "City Service Engineering"); 
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8. IIa Pakeisti langai (( 204 ir 208 kambariuose) UAB" Jūsų 
paslaugoms") 

Gimnazijoje vykdytas remontas -  pandusų įrengimas 
neįgalesiems. 

 4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 
4.1. Kurti 
modernias 
gimnazijos 
viešinimo 
priemones, 
siekiant 
pritraukti 
mokinius iš 
regiono. 

4.1.1. Paskirti  atsakingus  asmenis už 
gimnazijos veiklos viešinimą. 

Metai  Direktorė Žmogiškieji 
ištekliai 

Paskirtos facebook  koordinatorė ir administratorė,  
gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-146 

4.2. 
Sistemingai 
analizuoti 
mokinių 
tolimesnės 
meninės 
karjeros 
pasirinkimo 
duomenis. 

4.2.1. Vykdyti suplanuotas ugdymo 
karjerai veiklas, plėtojant socialinės 
bendradarbystės ryšius. 

Metai  Ugdymo 
karjerai ir 
profesinio 
informavimo ir 
konsultavimo 
grupė  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Suorganizuoti 2 nuotoliniai susitikimai su VDA, 1 nuotolinis 
susitikimas su Vilniaus Technologijų ir dizaino kolegija. 
3 edukacinės pamokos Panevėžio m. Dailės galerijoje, 1 
Panevėžio Bendruomenių rūmuose, 1 G.Petkevičaitės-Bitės 
bibliotekoje. 
2 edukacinės kino pamokos k/c „Garsas“. 
Užmegzti bendradarbystės ryšiai su Paįstrio kultūros centru 
– J.Zikaro memorialiniu muziejumi (2 plenerai). 

4.2.2.Sistemingai teikti  klasės ir tėvų 
susirinkimų metu išsamią informaciją apie 
meno srities aukštojo mokslo studijų 
(universitetinių ir koleginių) programas bei 
aptarti stojimo reikalavimus. 

Metai  Klasių vadovai, 
ugdymo karjerai 
ir profesinio 
informavimo ir 
konsultavimo 
grupė  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Vykdyti klasių tėvų susirinkimai su gimnazijos 
administracija, PUP, pasirenkamieji egzaminai, stojimai, 
pažangumas, dokumentų pristatymai. (klasių vadovų 
ataskaitos). Klasės valandėlės su I gimnazinės klasės 
auklėtiniais, bendradarbiaujant su ugdymo karjerai ir 
profesinio formavimo ir konsultavimo grupės vadove R. 
Motekaityte. Profesijų įvairovė, naudingos internetinės 
nuorodos, profesijų studijų programos, stojamųjų 
reikalavimai 20221-02-12/04-23. Apklausa dėl tolimesnės 
karjeros pasirinkimui, MBT asmenybės testas. 

4.2.3. Sistemingai atlikti 8, II kl. mokinių 
ir IV kl. mokinių apklausas dėl tolimesnės 
karjeros pasirinkimo. 

Metai  Klasių vadovai, 
ugdymo karjerai 
ir profesinio 
informavimo ir 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įvykdytos apklausos 8b/Ib, IVkl. 8-IV  klasės vidutiniškai po 
2 konsultacijas per  metus, vyresnėms klasėms pagal poreikį 
teikiamos individualios konsultacijos. 
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konsultavimo 
grupė 

 
 
 


