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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR 2021 M. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  

 
1. Tikslas.  Strateginis tikslas – siekti mokinių mokymosi sėkmės ir kompetencijų ugdymo 
per įtraukios mokymosi aplinkos kūrimą, tarpdalykinio integralumo didinimą, turtingas 
kultūrines, socialines-emocines ugdymo patirtis,  patirtiniu, problemų sprendimu bei 
įsivertinimu ir savirefleksija grindžiamo mokymosi planavimą, organizavimą ir 
įgyvendinimą, mokymosi paradigmos nuostatų įgyvendinimui reikalingų mokytojų 
kompetencijų tobulinimą. 

      Uždaviniai (4): 
1.1. Tobulinti ugdymo procesą, orientuotą į mokinių pasiekimų sėkmingumą  

(įgyvendintos 5 priemonės, 21 veikla, iš jų 1 iš dalies). 
1.2. Vykdyti Socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programą ir ją integruoti į visas 

gimnazijos valdymo sritis (įgyvendintos 3 priemonės, 21 veikla). 
1.3. Įtraukti visą bendruomenę į veiksmingą duomenų analize ir įsivertinimu grįstą 

kokybės kultūros kūrimą gimnazijoje (įgyvendintos 3 priemonės, 13 veiklų). 
1.4. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 

(įgyvendintos 2 priemonės, 6 veiklos). 
 

2. Strateginis tikslas – tobulinti karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą 
per patrauklią, modernią gimnazijos veiklą. 

    Uždaviniai (4): 
2.1.  Formuoti atpažįstamą, unikalų gimnazijos įvaizdį (įgyvendintos 3 priemonės, 12 

veiklų). 
2.2. Tobulinti veiksmingesnio komunikavimo su Lietuvos ir ES partneriais įgūdžius, 

vykdant kultūrines programas (įgyvendintos 3 priemonės, 17 veiklų).  
2.3. Tobulinti mokinių karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą per 

savitą, inovatyvią gimnazijos veiklą, modernią edukacinę aplinką (įgyvendintos 4 priemonės, 18 
veiklų).  

2.4. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną 
(įgyvendintos 2 priemonės, 4 veiklos).  

 
2021 M. SVARIAUSI REZULTATAI BEI RODIKLIAI  

 
Siekiant įgyvendinti 2 strateginius tikslus, 8 uždavinius, 2021 m. įgyvendintos 25 

priemonės. 
2021 m. rugsėjo 1 d. buvo suformuota 19 klasių komplektų. Mokėsi 422 mokiniai. Į 

gimnazijos 1 klasę stojo (muzika) 20, priimta 13, (dailė) 24, priimta 12, į kitas klases (muzika) 18, 
priimta 13, (dailė) 27, priimta 19.  Dirbo 101 pedagoginis darbuotojas. Nepedagoginio personalo – 
45. Gimnazija turi 2 pastatus – mokyklą ir bendrabutį, (bendras žemės plotas – 3,337 ha.) stadioną, 
kvadrato, krepšinio aikšteles, sporto salę, valgyklą, biblioteką. Iš regiono turime 27.9 proc. 
mokinių. Sudarytos saugios ir tinkamos sąlygos mokiniams iš regiono – gerinamos gyvenimo 



sąlygos bendrabutyje, vykdomos atvirų durų dienos, nemokamos konsultacijos, rengiami 
susitikimai-koncertai, praktiniai užsiėmimai stojantiems mokiniams. 

Projektų vadovės parengtas triptikas (stendai II aukšte, leidyba spaustuvės) apie 
gimnazijos istoriją: iškilios asmenybės, istorinė raida, 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 su mokiniais „Susipažink – Aplankyk“ kviečiant Panevėžio kultūros 
įstaigų vadovus pristatyti jų veiklą ir klasių vadovai, mokytojai planuoja joje edukacijas (3 
pristatymai).  Leidykloje išleistas 2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos metraštis, kalendorius.  

Dalyvaujame „Skaitymo skatinimo“, „Kultūros paso“ nacionalinėse programose. Nuolat 
atnaujinamas efektyvus, gimnazijos veiklą atspindintis nuo 2019 m. Facebook.   

Ugdymo proceso tobulinimas buvo vykdomas aktyvinant diferencijuotą, 
individualizuotą, suasmenintą ugdymą (daug pamokų vyko virtualiu būdu dėl karantino). Diegiami 
aukšti pasiekimų lūkesčiai. Bendras gimnazijos mokinių pažangumas – 8.5 (lyginant su 2020 m. 
pakilo 0,6 balo). BE 2021 m. rezultatai lyginant su šalies mokyklų vidurkiu yra aukštesni: 
istorijos – pateko į geriausių penkiasdešimtuką -37 vieta (57.1 - šalies 47.4), matematikos (34.8 - 
šalies 31.2), rusų (80.0 -šalies 76.7), (NŠA duomenys). Reitingų žurnalo duomenimis gimnazija 
yra 161 vt. (2020 m.-296 vt.). Naudojamos  virtualios aplinkos įsivertinimui, plėtojamas 
integralaus ugdymo turinio formavimas. Sistemingai vykdytos ir vykdomos  mokiniams 
konsultacijos dėl Covid-19 praradimų. 

Mokinių socialinių, emocinių, asmeninių kompetencijų ugdymui vykdoma Lions Quest 
prevencinė programa, apimanti visas mokinių amžiaus grupes. 2019 - 2020 m. vyko mokytojų, 
administracijos mokymai (mokymuose dalyvavo 28 pedagogai, o nuo 2021 sistemingai pradėtos 
vykdyti Lions Quest programos: „Laikas kartu“ pradinės kl., „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl., 
„Raktai į sėkmę“ I-IV kl. Tėvų susirinkimo metu, pristatyta Lions Quest prevencinė programa, 
pratybos, darbas su jomis. Ši programa padeda stiprinti mokinių pilietinę atsakomybę, socialines, 
emocines kompetencijas. Visus mokslo metus vykdomos (5-IV kl.) „Rengimo šeimai ir lytiškumo 
ugdymo programa“ ir „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa“, integruojant į bendrųjų dalykų turinį, klasių vadovų veiklą. 

VKĮG. Gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo 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 (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). 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 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). 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/Documents/2021-
2022/T%C4%96V%C5%B2_GLOB%C4%96J%C5%B2_APKLAUSA_N%C5%A0A_2021.pdf  



https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/Documents/2021-
2022/MOKINI%C5%B2_APKLAUSA_N%C5%A0A_2021.pdf  
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/Documents/2021-
2022/MOKYTOJ%C5%B2_APKLAUSA_N%C5%A0A_2021.pdf  
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/Documents/2021-
2022/GVKI_PLANAS_2021_2022.pdf  

Bendradarbiavimas. Sudarytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su: Panevėžio 
kraštotyros muziejumi, Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Panevėžio muzikos 
mokykla,  Panevėžio Elenos Mezginaitės viešąja biblioteka. Tęsiamos kūrybinės partnerystės su 
NŠA, LMTA, KU, VDU, KTU, Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Latvijos meno mokyklomis 
(konkursai, plenerai), Jūrmalos meno mokykla, Valmieros muzikos mokykla, Kogneso muzikos 
mokykla, Rygos Dailės akademija, Galerija „IO“; Panevėžio J.Miltinio dramos teatru, Panevėžio G. 
Petkevičaitės-Bitės viešąja  biblioteka, Panevėžio Dailės galerija, miesto mokyklomis, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, PŠC bei kt. Lietuvos ir užsienio švietimo/kultūros įstaigomis. 

Ugdymo aplinka. 2021 m. 5-iose klasėse atnaujinta kompiuterinė įranga skaitmeninio 
turinio demonstravimui (507, 508, 509, 511 ir 512 kab.). Iš ŠMSM gauta (panauda): mobilus 
vaizdo įrašymo ir  transliavimo įrenginys (mobili klasė - 4 vnt.), NŠA nešiojamas kompiuteris HP 
Probook 650GB (11 vnt.). Patys įsigijome: išmanioji klasė EVERET ECC400 (7 vnt.), 
interaktyvus ekranas Promethcan Activ Panel (7 vnt.), nešiojamų kompiuterių 20 vnt., kt., muzikos 
instrumentų (iš projekto Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 
Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0009 „Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios 
meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas“), dailės ugdymui priemonių. 

Vykdytas kapitalinis tęstinis gimnazijos remontas (VIP lėšos - neįgaliesiems įrenginiai), 
bendrabučio einamasis remontas (gimnazijos lėšos). 

Dokumentai. 2021 m. gimnazijos dokumentų bazė papildyta: 11 įsakymų dėl darbo 
grupių sudarymo, 11 įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo (Covid -19 ligos valdymo ir kt.), 5 
įsakymai dėl projektų vykdymo,  1 taisyklė (dėl viešųjų pirkimų), 6 tvarkos (ugdymo 
organizavimas susijęs su koronavirusu, ekstremaliomis sąlygomis). Per metus parengti 167 veiklos 
įsakymai, mokinių -306, siunčiamų raštų – 410, kt. dokumentai. 
 
            SPECIALIZUOTAS MUZIKINIS UGDYMAS 
Tarptautiniai konkursai. Mokinių saviraiškaus dalyvavimo stiprinimas susietas su mokinio 
aktyviu dalyvavimu gimnazijoje ir kitose socialinėse aplinkose – renginiuose, parodose, 
projektuose, programose, konkursuose, olimpiadose. 32 tarptautiniuose konkursuose: 5 - Grand 
Prix, 14 - I laipsnio diplomai, 16 - II laipsnio diplomai, 5 - III laipsnio diplomai. 32 tarptautiniai 
konkursai: II tarptautinis konkursas „Dolce musica“, Astana, Kazachstanas, III tarptautinis 
nuotolinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“, XXI Tarptautinis kamerinio muzikavimo 
festivalis „Garsų išdaigos, XXI Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas 
„Diena su lietuviška pjese“, III tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas, 
Tarptautinis konkursas, skirtas F. Liszt 210-osioms gimimo metinėms „Vengriškoji rapsodija“  
(Kazachstanas), V tarptautinis virtualus jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“, IV 
tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis „Pramoginė muzika fortepijonui, X -tasis 
Tarptautinis  solistų ir vokalinių ansamblių konkursas “Lėkime dainų sparnais”, III Tarptautinis 
Algirdo Ločerio akordeonistų konkursas  Biržų Vlado  Jakubėno muzikos mokykla, Internacional 
competition for young performers of instrumental music  ,,Ad libitum“ 2021, tarptautinis vaikų ir 
jaunimo pučiamųjų instrumentų solistų konkursas "Wind Stars-2021" Riga-Marupe, XX 
tarptautinis konkursas „Muzika be sienų“ ir kiti. 
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 pianistų konkursas, skirtas L. van 
Beethoveno 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). 
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 (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  
2021-11-3,10 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 Tallat-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 
konkurso „Dainų dainelė“ mokyklos turas Panevėžio V.Mikalausko menų gimnazijoje 
Edita Sargautytė 2021-12-15 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos dainų konkursas „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 
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  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. 
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 pamokas: 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   
Tarptautiniai renginiai. Suorganizuotas Tarptautinis mokinių meninės raiškos konkursas „Iš 
močiutės skrynios“. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su pasaulio lituanistinėmis mokyklomis. 
Dalyvavo Italijos virtuali lituanistinė mokykla. 
Regioniniai renginiai. Bendradarbiavimas su Panevėžio E. Mezginaitės viešąja biblioteka, 
organizuojant Panevėžio regiono mokinių ekslibrisų konkursą „Ex libris. Elenai Mezginaitei-80“. 
Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, kultūros įstaigomis. 2021 m. I-IV kl. 
mokiniams suorganizuoti 2 nuotoliniai susitikimai su Vilniaus Dailės akademijos dėstytojais, 1 
nuotolinis susitikimas su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. 
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai ir suorganizuoti 2 plenerai Juozo Zikaro memorialiniame 
muziejuje (Paįstrys, Paliukų km.). 
Mokinių dalyvavimas konkursuose. 5 tarptautiniai – 6 laureatai , 11 respublikinių – 12 laureatų, 
1 regiono – 6 laureatai, 1 miesto konkursas – 6 laureatai, iš viso 30 laureatų. 
Mokytojų dalyvavimas vertinimo komisijose. Daiva Laurinavičienė ir Kęstutis Paškevičius – 
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“ (org. Panevėžio gamtos 
mokykla) vertinimo komisijos nariai. 
Henrikas Mazūras – Respublikinės mokinių 2021 m. dailės olimpiados, Panevėžio m. etapo 



vertinimo komisijos narys. 
Grasilda Indriūnienė ir Vydmantas Mačiulis – Panevėžio regioninio projekto „Jaunųjų kūrėjų 
tribūna NEVĖŽIS 2021“ iliustruotojų konkurso vertinimo komisijos nariai. 
Henrikas Mazūras ir Jurga Speičienė – Panevėžio regioninio „Ex libris. Elenai Mezginaitei-80“ 
mokinių ekslibrisų konkurso vertinimo komisijos nariai. 
Mokytojų skaityti pranešimai. 2021 m. VDA rengtame simpoziume „Meninio ugdymo patirtys, 
tyrimai, kūrybinė raiška“, 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. 
Respublikiniai apdovanojimai: Dailės dalykų mokytojas ekspertas Henrikas Mazūras – 
Metų mokytojas 2021 10 05 ŠMSM.  
Dailės dalykų mokytojas Alfridas Pajuodis 2021 m. pelnė Kultūrinės edukacijos premiją už 
geriausias kultūrinės edukacijos veiklas, skirtas mokymuisi visą gyvenimą. A. Pajuodis – 
skulptorius, daugelyje Europos šalių kūręs menininkas. Jis yra įsteigęs „Mėnulio akmens“ 
skulptūrų parką – šiuolaikinio meno ekspoziciją po atviru dangumi. Laureatas veda edukacijas 
šeimoms, kultūros interesantams, grupėms su specialiaisiais poreikiais. 2021 m. pradėjo 
bendradarbiauti su demencija sergančių senjorų grupinio gyvenimo namais, esančiais Panevėžio 
rajone, Naujikų kaime. A. Pajuodis kartu su namų darbuotojais kūrė funkcionalų objektą, skirtą 
lauko erdvei, panaudodamas gamtines medžiagas. 
Įgyvendinti renginiai. 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). 
Kūrybinės dirbtuvės bendruomenei „Molio Kalėdos“ (D. Petrauskė). Bendradarbiavimas 
Panevėžio regiono projekto “Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna Nevėžis” almanacho kūrime (G. 
Indriūnienė, V. Mačiulis, D. Laurinavičienė, H. Mazūras, D. Petrauskė). 
Edukacinių pamokų organizavimas (14 per 2021 m.): 
Paskaita „Vaporwave judėjimo ištakos“ su  VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos 
katedros vedėju lektoriumi dr. Vygintu Orlovu. 
Paskaita „Šiuolaikinė tekstilė bei tekstilės studijų programa VDA“ su VDA Vilniaus fakulteto 
Tekstilės ir dizaino katedros dėstytoja doc. Severija Inčirauskaite – Kriaunevičiene.  
Edukacinė pamoka „Svečiuose Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija“ su VTDK viešųjų ryšių 
specialistu Deividu Aukštuoliu. 
Edukacinė pamoka „Miestas ir šiuolaikinė tapyba.  
Edukacinė pamoka „V.Tallat-Kelpšos skulptūra“.  
Edukacinė pamoka „Susipažįstame su Dailės galerija, erdvėmis ir parodomis“. 
Edukacinė pamoka - pleneras, skirtas Juozo Zikaro 140-osioms gimimo metinėms.  
Edukacinė pamoka „Paralelinis būvis“ su tapybos darbų autoriumi Sigitu Laurinavičiumi.  
Edukacinė kino pamoka „Zikaras – Laisvės paminklo kūrėjas“.  
Edukacinė kino pamoka „Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyvenimas“.  
Edukacinė pamoka „Šviesos dailininkai“ (kviestiniai lektoriai, pagal Kultūros pasą). 
Edukacinė pamoka – kūrybinės dirbtuvės „Pažintis su kiniškais hieroglifais ir Rytų Azijos 
kaligrafijos menu“ (kviestinė lektorė, pagal Kultūros pasą). 
Edukacinė pamoka – kūrybinės dirbtuvės su menininku Dan Hermouet jo įgyvendinamame 
projekte „Pramonės ir meno sintezės rezidencija“. 
 
             BENDRASIS UGDYMAS.  
Konkursai. Edukacinių konkursų „Olympis. Rudens sesija“ rezultatai: I-III vietas laimėjo: 
lietuvių k. – 31 mokinys (1-IV kl.); anglų k. – 33  mokiniai (1-7 kl.); matematika – 29  mokiniai 
(1-6 kl.); istorija – 7 mokiniai (5-IV kl.); inform. techn. – 5  mokiniai (3-II kl.); gamta ir žmogus – 
25 mokiniai (1-4 kl.). Iš viso dalyvavo 130  mokinių. 



Kiti renginiai: 
M. Dagienė, M. Šešeika -  5 – 6 klasių draugiškos kvadrato varžybos Velžyje, 2021-12-07; 5–6 
klasių sporto šventė “Mūsų sveikata – mūsų turtas”, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijoje, 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; 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. 2021-10-13  ir  2021-10-26 - dalyvavo su 6a ir 6b klasių mokinių grupėmis 
kasmetinėje viktorinoje „Kalbos atveria duris“. 2021-12-10 – dalyvavo 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. Rutkauskienė - 2021 m., balandžio 1 sav., Virtuali paroda Facebook paskyroje. Gražiausias 
atvirukas buvo naudojamas išsiųsti sveikinimams įvairioms organizacijoms. Kompiuterinių 
piešinių paroda „Mokytojo portretas“. Paroda skirta Tarptautinei Mokytojų Dienai paminėti. 
Gimnazijos 2 aukštas prie 41 kab., Mokytojų kambarys. 2021 m., gruodžio 3-4 sav 5-IV kl.  
Kompiuterinės grafikos darbų paroda - Atvirukas „Žiemos spalvos“. Gimnazijos 2 aukštas prie 41 
kab., Virtuali paroda Facebook paskyroje. Gražiausi atvirukai atspausdinti spaustuvėje ir išsiųsti 
sveikinimai įvairioms organizacijoms.                                                                                                                                                                                  
V. Kirsnys - Mokinių darbų paroda biologijos kabinete - 7 kl. „Ląstelė ir jos organeles” , 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“. Tarptautinis eTwinning 
projektas „Computer and health“ How did I study at home? Nacionalinis eTwinning projektas 
„Susitikime prie virtualios eglutės“. 
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  15 val. 5–IV kl. mokinių poezijos popietė „Rudens spalvos“ (015 kab.); 
2021-12-22  15 val. 5–IV kl. meninio skaitymo konkursas (gimnazijos bibliotekoje). 
R. Pranckevičienė - LR Konstitucijos egzaminas, nacionalinis „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. 
 
2021 m. veiklos plano ataskaita  
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/Documents/kiti_dokumentai/2021/2021%20VPA.pdf  
Gimnazijos svetainė https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/ 
 

 
II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 
užduotys 
(toliau – 

užduotys) 

Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.  
Įtraukti 
gimnazijos 
bendruome
nės narius į 
kasdienio 
ugdymo(si) 
proceso 
kokybės 
gerinimą. 

Pasidalinta 
lyderystė 
gimnazijoje, 
palankus 
ugdymui(si) 
mikroklimatas 

1.1.1. Reguliariai teikti 
grįžtamąjį ryšį mokiniams, 
mokytojams, tėvams apie 
vykstančius procesus 
gimnazijoje, gerinti 
tarpusavio komunikaciją 
(80 proc. mokytojų, klasės 
vadovų teikia grįžtamąjį 
ryšį mokiniams, 
mokytojams, tėvams). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Analizuoti 
skaitmeninio turinio, 
pateikiamo pamokoje, 
efektyvumą mokinio 
pažangai (85 proc. 
mokytojų analizuoja) 

1.1.1.1. 2021 m. grįžtamasis ryšys 
mokiniams buvo teikiamas, naudojant 
Eduka/Tamo dienyną, Teams platformą, 
Zoom, el.paštu, privačiais socialiniais 
tinklais (Messenger, Viber). Tėvams 
grįžtamasis ryšys buvo teikiamas, naudojant 
Eduka/Tamo dienyną, telefonu. 
Organizuojant nuotolinius trišalius (vaikas-
tėvas-mokykla) susitikimus, teikiant pagalbą 
mokiniams, klasės tėvų susirinkimus, buvo 
jungiamasi per Zoom ir Teams.  
Gimnazija reguliariai visai bendruomenei 
teikia grįžtamąjį ryšį internetinėje svetainėje 
bei socialiame tinkle Facebook. Sistemingai 
pateikiama informaciją apie mokinių 
pasiekimus, laimėjimus, ugdymo karjerai 
veiklas, tradicinius mokyklos renginius, 
svečius ir pan. 
100% mokytojų analizavo ir stebėjo 
mokinių asmeninę pažangą. Dailės 
mokytojai analizavo vykdydami peržiūras, 
muzikos mokytojai vykdydami tarpinius 
mokinių atsiskaitymus, BU mokytojai – 
fiksuodami personalizuotose mokinio 
pažangos stebėsenos formose. Visi 
mokytojai naudojo gimnazijos patvirtintą 
mokinio pažangos stebėsenos formą.  
(mokytojo segtuvai). 
1.1.2.1. Mokytojo atrenkamo bei kuriamo 
dailės dalykų skaitmeninio turinio įvairovė 
turi įtaką bet kurio amžiaus mokinio 
motyvacijai bei kūrybingumui. Mokytojai 
dažniausiai kūrė pateiktis PowerPoint 
formatu. Taip pat naudojosi internetinių 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Skatinti kolegialų 
bendravimą, 
bendradarbiavimą bei 
mokinių pasiekimų 
konstruktyvų vertinimą, 
analize grįsta visapusiškos 
veiklos tobulinimą, 
įsivertinimą, refleksiją (90 
proc. mokytojų, 
administracija). 

galerijų, muziejų, parodų medžiaga, 
koncertų  interaktyviomis meno kūrinių 
platformomis (Google art and culture, 
Wikiart), mokomosiomis programomis 
(ARS2).  Sužadinti vaizduotei, pagelbėti 
iškelti kūrybinę problemą-idėją, vaizdumui 
pagyvinti naudojo garsinį bei video turinį: 
video filmukai apie menininkus, meno 
judėjimus, sroves (YouTube, Pinterest); į 
pateiktis įtraukė animacinių filmų, 
muzikinių video klipų ištraukas. Dailės 
istorijos mokytojai aktyviai naudojo 
žaidimais pagrįstą platformą Kahoot žinių 
įtvirtinimui bei įsivertinimui. 
 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas 
8.5 balo (padidėjo palyginti su 2020 m.). 
1.1.3.1. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
aptardavo su metodinėmis grupėmis 
mokinio pažangos stebėseną  ir pažangą 
pagal bendrą visiems stebėsenos formą  
(2017 m. patvirtinta tvarka  ir turimus 
mokytojų įrankius individualiai mokinio 
pažangai stebėti (metodinių grupių 
protokolai). 
Išsami mokinių pažangos analizė vykdoma 
per: Pedagogų, metodinių gr., klasių, tėvų 
susirinkimus, priimami nutarimai (posėdžių 
protokolai). VGK svarstoma dėl atskirų 
mokinių pažangos (protokolai). Visi 
mokiniai įsivertina, reflektuoja pildydami 
pusmečio pabaigose nustatytas formas 
(atsakingi klasių vadovai), visi mokytojai -
pateikdami metines ataskaitas dir. pav. 
ugdymui ir metines bendruomenės valandų 
ataskaitas direktoriui.  
Parengtas gimnazijos  kokybės standartas: 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/
Documents/GKI.pdf  

1.2. 
Tobulinti 
mokinio /  
mokytojo 
asmeninį 
veiksmingu
mą, emocinį 
intelektą, 
mokyme 
taikyti 
įtraukiojo ir 
patirtinio 
mokymo(si) 
metodus 

Atnaujinti 
vertinimo/įsivert
inimo 
dokumentai, 
parengtas ir 
pradėtas  
įgyvendinti 
socialinio 
emocinio 
ugdymo (SEU) 
modelis. 

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

1.2.1.1. Dėl Bendrųjų kompetencijų 
pamatavimo rodiklių susitarta visuose 
skyriuose (naudojant bendrųjų programų 
10,11 priedus ir gimnazijos nustatytus 
rodiklius). Didžiausias dėmesys skiriamas 
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui: 
laiko planavimui bei priimtiniausių 
mokymosi/kūrybinių būdų, stilių ieškojimui, 
kt. Tam tikslui sistemingai planuojami 
tarpiniai, bendri, kolegialiai vertinami 
atsiskaitymai (tarpinės, pusmečio peržiūros, 
perklausos, testai, kt.). Stebėsenos rodikliai 
patvirtinti 2017 m., kiekviena metodinė 
grupė pritaiko juos ir papildo (met. gr. 
protokolai). Pamokos kokybės rodikliai 
pristatyti Metodinėje taryboje. 
Mokinių pažangos matavimas: dailė - 2020-
2021 m. m. I (2021 m. sausio pab.) ir II 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Sukurtą SEU 
diegimo gimnazijoje 
modelį naudoja 70 proc. 
mokytojų ir 50 proc. 
mokinių. 

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. Muzika: pamokos, 
konsultacijos, atsiskaitymai, egzaminai vyko 
nuotoliniu būdu 5-III g. kl. mokiniams, 
pagal patvirtintus tvarkaraščius, metodinių 
grupių parengtus bendrus reikalavimus. 
BU, 5-III g. kl. mokiniams pamokos, 
konsultacijos, kontroliniai, kitos vertinimo 
nuostatos (kaupiamieji balai, projektai, kt.) 
vyko nuotoliniu būdu, pagal patvirtintą 
vertinimo tvarką. 
1.2.2.1. Parengtas SEU integravimo klasėje 
MODELIS ir kt. jam vykdyti dokumentai. 
101 mokytojas supažindintas su šiuo 
modeliu, klasių vadovai supažindino 
mokinius. Pradedamas sisteminis jo 
diegimas ugdymo procese. 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/
seu-dokumentai  

1.3. Įvairinti 
gimnazijos 
ir 
neformalioj
o ugdymo 
mokinių 
saviraiškos 
veiklas.  

Regione 
(apskrityje), 
šalyje kartu su 
neformaliojo 
vaikų švietimo 
mokyklomis 
organizuoti ne 
mažiau 4 
renginiai 
(projektai, 
konkursai ir kt. 

1.3.1. Parengti 2–3 
projektai, renginiai 
mokinių kūrybiškumui 
ugdyti gimnazijoje ar 
regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. 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). 
- regioninis tęstinis meninis integruotas 
projektas „Džiazo galerija“ 2021-05-12 d. 
ir 2021-05-17 d. Dalyviai (70) bendrojo 
fortepijono ir atlikėjo raiškos (fortepijono) 
metodinės grupės mokiniai, taip pat 
Panevėžio muzikos mokyklos ir Panevėžio 
rajono muzikos mokyklos mokiniai 
- „ART Family“ tradicinis regioninis 
meninis nuotolinis projektas 2021-05-20, 12 
dalyvių: mūsų gimnazija,  Panevėžio 
muzikos mokykla, Panevėžio raj. KC 
(Vadokliai, Raguva). 
- ,,Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ 
2021-05-19 d. tęstinis nuotolinis gimnazijos 
chorų projektas (dalyviai – 4 chorai, 83 
mokiniai) 
 -  ,,Muzikinė Mozaika“ 2021-11-16 d. 
gimnazijos pianistų projektas (dalyviai - 11) 
 Kiti renginiai: 
Dailė:  
- Įgyvendinti renginiai, skirti skulptoriaus 
Juozo - Zikaro 140-osioms gimimo 
metinėms (plenerai gimtinėje Paliukų km. 
6b ir 7b kl.;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Parengti 2–3 šalies 
konkursai. 

- 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 kl. ;  
-  baigiamųjų kl. darbų parodos gimnazijoje 
(visi dailės mokytojai); 
- exlibrisų, skirtų poetei Elenai Mezginaitei, 
parodos E. Mezginaitės bibliotekoje ir 
gimnazijoje (H. Mazūras); 
- edukacinių pamokų organizavimas (14 per 
2021 m. kitose erdvėse). 
Muzika: 
- 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; 
-  mokytojos ekspertės L. Golubevos 
fortepijono meistriškumo pamokos mūsų 
gimnazijos mokiniams; 
-  mokytojo metodininko J. Mačio fleitos 
meistriškumo pamokos Lietuvos muzikos ir 
meno mokyklose : J. Naujalio menų 
gimnazijoje, Mažeikių V. Klovos muzikos 
mokykloje, vasaros meistriškumo kursai 
Troškūnuose. 
     Mokiniai dalyvavo 32 tarptautiniuose 
konkursuose: 5- Grand Prix, 14- I laipsnio 
diplomai, 16- II laipsnio diplomai, 5- III 
laipsnio diplomai). Respublikiniuose 36 
konkursuose:  3- Grand Prix, 23- I laipsnio 
diplomai, 21-II laipsnio diplomai, 15- III 
laipsnio diplomai. 
   Surengta 20 koncertų (nuo 2021-09 mėn., 
dėl karantino) įvairiose miesto edukacinėse 
erdvėse (bibliotekose, Dailės galerijoje, 
mokyklose, bažnyčiose ir kt.)    
1.3.2.1. Įgyvendinti  4 konkursai – 1 
tarptautinis, 2 respublikiniai, 1 regioninis: 

 ● 2021-03-16, respublikinis ansamblinio 
muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už 
muziką“ (5 kolektyvai - nuotolinis). 
Dalyviai – 28 kolektyvai (101 mokinys) iš 
menų mokyklų, gimnazijų,  konservatorijų. 
● 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; 
● 2021-12-09  VIII tarptautinis meninės 
raiškos (muzika/dailė) mokinių konkursas 
„Iš močiutės skrynios“. Dalyviai: dailė – 
80 dalyvių (virtualiai) - Lietuva, Italija; 
muzika (liaudies instrumentai) - 30 dalyvių 
Aukštaitijos krašto konkursas:  
● VII –jo Aukštaitijos krašto Marijos 
Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų 
konkursas 2021-12-09.  Dalyviai: 18 
(Rokiškio, Ukmergės, Panevėžio, Visagino 
muzikos mokyklų mokiniai). 

1.4. Plėtoti 
mokinių 
pritraukimo 
į gimnaziją 
veiklas. 

Mokytojų 
įsitraukimas į 
gabių vaikų 
paieškų būdų 
kūrimą; 
padidėjęs veiklų 
regiono 
ugdymo, 
kultūrinėse 
organizacijose 
skaičius; 
padidėjęs 
mokinių iš 
regiono skaičius. 

1.4.1. Telkti mokytojus 
gabių vaikų paieškos būdų 
/ formų kūrimui. 
 
 
1.4.2. Organizuoti 5 
virtualius susitikimus, 
skirtus gabių mokinių 
pritraukimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3. Organizuoti 6 atvirų 
durų dienas gimnazijoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.4. Plėtoti socialinio 
bendradarbiavimo ryšius: 
pasirašyti 2 
bendradabiavimo / 
partnerystės sutartis su 
naujais socialiniais 
partneriais 

1.4.1.1. Gimnazijos direktoriaus 2021-02-10 
d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl direktoriaus 2020 
m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-144 ,,Dėl 
ugdymo karjerai, profesiniam informavimui 
ir konsultavimui“ sukurta darbo grupė. 
1.4.2.1. ● 2021-02-05 Suorganizuotas 
nuotolinis susitikimas su Panevėžio 
„Vilties“ progimnazijos 8-ų klasių mokiniais 
bei mokytojais. 
● Teams platformoje susitikimas su 
Panevėžio Pradinės  mokyklos 4-tokais 
2021sausio mėn. 
● 5 virtualūs (individualūs) mokytojų 
susitikimai su menų/muzikos mokyklų 
mokiniais kovo-balandžio mėn. (mokytojų 
informacija): su Pasvalio, Biržų, Kupiškio, 
Utenos, Kėdainių meno/muzikos  
mokyklomis.  
6 virtualūs (individualūs) mokytojų 
susitikimai su menų/muzikos mokyklų 
mokiniais kovo-balandžio mėn. dalyvaujant 
konkursuose (mokytojų ataskaitos). 
1.4.3.1. Būsimų pirmokų diena gimnazijoje: 
● 2021-11-11. Komanda: darbo grupė, 
koncerto rengėjai ir dalyviai, teatralizuoto 
koncerto rengėjai ir dalyviai, kūrybinių 
dirbtuvių vadovai. Su Pasvalio muzikos m-
los mokiniais, su Biržų muzikos m-los 
mokiniais, Panevėžio muzikos m-los 
mokiniais (virtualiai – dėl karantino).  
● 2021 m. balandžio 19 d. – balandžio 23 d. 
(5d.) Atvirų dienų savaitė gimnazijoje 
stojantiems į 1 klasę, kitiems – virtualiai.  
1.4.4.1. 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. 

1.5. 
Formuoti 
atpažįstamą, 
unikalų 
gimnazijos 
įvaizdį.  
 

Teigiamo 
gimnazijos 
įvaizdžio 
formavimas. 

1.5.1. Formuoti reklaminį 
gimnazijos paketą (knygos 
/ katalogai, plakatai, 
kalendoriai, skrajutės, 
lankstinukai, padėkos 
raštai/diplomai, video 
filmai, koncertų įrašai, 
parengti ne mažiau nei po 
2 filmus, įrašus, diplomus, 
kitos reklaminės 
priemonės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2. Sukurti ir 
įgyvendinti vieningą 
virtualios erdvės 
komunikavimo stilių 
(atnaujinta  svetainė, 
komunikavimo firminis 
ženklas). 

1.5.1.1. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sl1Rvz
goflU  
 Išleista (gruodžio mėn. pakartotinai) knyga  
„Vytauto Mikalausko menų gimnazija“. 
2021-2022 m. m. kalendoriai, kiekvieno 
konkurso, projekto lankstinukai, padėkos 
raštai/diplomai. Visi vykdyti sinchroniniai 
renginiai įrašyti.  Parengti 2 video filmai – 
respublikinio konkurso šv. Cecilijai 
atidarymo renginys, ir „šv. Kalėdų 
belaukiant“ - koncertas. 
Atlikėjo raiškos (muzika) mokytojai ir 
mokiniai filmavo atsiskaitymus, projektus, 
siuntė filmuotą medžiagą į nuotolinius 
tarptautinius ir respublikinius konkursus. 
Video medžiaga saugoma individualiuose 
Google diskuose,  kaupiama One drive.  
1.5.2.1. Atnaujinama gimnazijos svetainė. 
Pagal reikalavimus atnaujinama medžiaga: 
Covid-19 , Korupcijos prevencijos skyriai, 
kt. 
https://mokyklabecovid.lt/  
 https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/ 
Nustatyta tvarka dėl gimnazijos facebook 
  
 



 

 

 



2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
  

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. 2014-2020 (pratęsta iki 
2023) metų iš Europos sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamo projekto Nr. 
09.1.3-CPVA-K-723-02-0009 
„Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos, vykdančios 
meninio ugdymo programas, 
infrastruktūros gerinimas“  
vykdymas.  Projekto išlaidos - 
347523.16 Eur 

Atnaujinant ir aprūpinant reikiama įranga edukacines erdves, 
sudarytos geresnės darbo ir ugdymo/si sąlygos. Nupirkta 
muzikos instrumentų  (marimba, ksilofonas, Tom tomai su 
stovais, soliniai būgnai su stovais, būgnų komplektas  su 
stovais, kėdutė būgnų, bongai su stovu, metalofonas, timpanai, 
kongos su stovu, afrikietiškų džembių komplektas, tamburinas, 
kachonas, gongas, 3 koubelų komplektas su stovu, alto 
saksofonas, akordeonai, suzafonas, kanklės, violončelė, 
kontrabosas, kabinetinis fortepijonas, koncertinis fortepijonas, 
pianinai - už 147312.60 eur.  

3.2. Sudarytos sąlygos 
mokiniams dalyvauti 
virtualiuose užsienio ir šalies 
konkursuose, renginiuose. 

1.Sudarytos puikios sąlygos pasinaudoti gimnazijos įranga, 
instrumentais, konkursų dalyvių įrašams atlikti   (rezultatai: 
tarptautiniai konkursai, 5- Grand prix, 14- I laipsnio diplomai, 
16- II laipsnio diplomai, 5- III laipsnio diplomai, respublikiniai 
konkursai, 3 Grand prix, 23- I laipsnio diplomai, 21-II laipsnio 
diplomai, 15- III laipsnio diplomai). 

3.3. Vykdytos veiklos dėl 
Covid- 19. 

Vykdytos klasių apklausos, mokymai, konsultacijos dėl 
hibridinių  pamokų vedimo pradinėse klasėse gegužės-birželio 
mėn. Gimnazijos 1-IV kl. mokiniams gimnazijoje vykdyti 
sistemingi testavimai gegužės-birželio, rugsėjo- gruodžio mėn., 
duomenų pateikimai ŠMSM, kt. įstaigoms. 

3.4. Vykdytas gimnazijos 
tęstinis kapitalinis remontas. 

Pandusų neįgaliesiems dalinis įrengimas. 

 4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai 

 
      

III SKYRIUS. 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 
VERTINIMAS  

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 



1 – nepatenkinamai; 
    2 – patenkinamai; 
    3 – gerai; 
    4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius     Labai gerai x 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius               Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius 

Nepatenkinamai 
☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. ŠĮ partnerystės ir bendradarbiavimo. 

 

V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

   
   
   
   

   
 
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Žmogiškųjų išteklių stoka (nedarbingumai, kaita). 
9.2. Veiklų įgyvendinimui trukdančios ilgalaikės ypatingos aplinkybės. 
9.3. Teisės aktų kaita. 

 
 
 



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Veikla vertinama labai gerai.
Direktore sudetingais, ilgo karantino paZenklintais metais, telke bendruomeng, sistemingai

komunikavo, organizavo mokymus del kokybi5ko nuotolinio mokymo strategijq nuo sausio iki
birZelio men. Rugseji griZus i kontaktini mokym4 pagal reikalavimus buvo parengta ugdymo aplinka,
dokumentai del Covid-I9 mokykloje situacijos valdymo. Kiti sekmes rodikliai - pagerejo bendras

gimnazijos paLangttmas, brandos egzaminq ivertinimai, pradeta vykdyti SEU programa, mokiniq
savivaldus mokymas/sis siejamas su kompetencijq vertinimu, Zenklus mokiniq saviraiSkos

rezultatyvumas dalyvaujant konkursuose, ugdymo aplinka praturtinta hibridinei klasei skirtomis
priemonemis, kt., pagerintos ergonomines s4lygos mokytojams (IT iranga, klasiq baldai, kt.),
pletojamos interjero ir eksterjero edukacines erdvds, sudarytos tikslingos naujos 4 bendradarbiavimo
sutartys su socialiniais partneriais.

Gimnazij os tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Svietimo, mokslo ir sporto viceministras

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

,,(U,/o ,./,a at 
frlr

(/ (vardas ir Pavarde)

d,oaa-u'ad
(data)


