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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

2021 – 2024  METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

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. 

 

2017–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita: 

1. Strateginis tikslas – siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias darytų ugdymosi 

pažangą, įgytų jam reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ir pasiektų asmenybės 

brandą. 

Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus 

pavadinimas 

2020 m. planuota 

 

2020 m. pasiekta 

 

1. Pradinių klasių mokinių dalis, pildanti ir 

kartu su mokytoju  kas pusmetį įsivertinanti 

dalykinių ir vertybinių nuostatų pasiekimų 

aplanką „Augu mokydamasis“ (proc.). 

100 100 

2. 5–8 klasių e. aplanką formuojančių 

mokinių dalis (proc.).  

100 100 

3. 5–8 klasių mokinių dalis mokymą 

grindžianti savivaldžiu mokymusi (proc.)  

70 70 

 

4.  I–IV g. klasių mokinių dalis mokymą 

grindžianti savivaldžiu mokymusi (proc.) 

85 85 

 

5. 5–IV g. klasių  mokinių, pasiekusių visų 

bendrojo ir meninių ugdymo mokomųjų 

dalykų aukštesnįjį (9-10 balų) pasiekimų 

lygį, dalis (proc.).  

15 7 

6. Pradinių klasių mokinių dalis gavusi 

veiksmingą mokymosi mokytis pagalbą 

(proc.). 

100 100 

7. 5–8 klasių mokinių dalis gavusi 

veiksmingą mokymosi mokytis pagalbą 

(proc.). 

60 65 
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8. I–IV g. klasių mokinių dalis gavusi 

veiksmingą mokymosi mokytis pagalbą 

(proc.). 

100 100  

9. 1–IV g. klasių mokinių dalis gavusi 

veiksmingą švietimo pagalbą (proc.). 

100 90 

10. 1–IV klasių mokinių gerai 

besijaučiančių mokykloje, dalis (proc. ). 

80 91 

11. Išlaikiusių Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimą (toliau- PUUP) 

mokinių dalis (proc.). 

100 2020 m. nevyko PUPP 

12. Valstybinius brandos egzaminus 

išlaikiusiųjų mokinių dalis nuo laikiusiųjų 

(proc.). 

100 95 

13. Gimnazijos 2016 m. VBE  įvertinimų 

vidurkis balais lyginant su šalies menų 

gimnazijų VBE  balų vidurkiu. 

50 

(2016 m.-36) 

42 

 

14. Abiturientų dalis per 3 metus, toliau 

tęsiančių meninės krypties studijas 

aukštosiose mokyklose (proc.). 

84 73 

15. 1–IV klasių mokiniai ne mažiau kaip po 

2 pamokas per metus mokėsi kitose 

mokymosi  aplinkose už gimnazijos ribų.  

42 65 

16. Mokytojai, mokiniai ar jų komandos  

dalyvavę gimnazijos, šalies ir tarptautinėse 

programose, parodose, konkursuose ir 

kituose renginiuose per metus (proc.). 

80 80  

 

 

2. Strateginis tikslas – padidinti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčių mokinių, 

atvykusių mokytis į gimnaziją iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies, skaičių.  

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus  

pavadinimas 

2020 m. planuota  2020 m. pasiekta 

1. Mokinių, atvykusių iš regionų, dalis 

(proc.). 

33 29 

2. Gimnazijos mokinių, dalyvaujančių 

profesinio informavimo veikloje, dalis 

(proc.). 

30 32 

3. Renginių su regiono menų mokyklomis 

per metus skaičius. 

10  10 

4. Suorganizuotų meistriškumo pamokų 

menų mokyklose, progimnazijose per 

metus skaičius. 

10 8 

5. Mokinių ir mokytojų dalis dalyvavusi 

kūrybinėse laboratorijose „Menų 

inkubatorius“ prie regione veikiančių 

verslo įmonių, įstaigų, tėvų darboviečių 

(proc.). 

40 40 

 

 

6. Vasaros meistriškumo programose 

dalyvavę mokiniai (proc.) 

20 21 
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Išvada apie pasiektus tikslus 

 

Strateginio plano tikslus gimnazija iš esmės įgyvendino. Iš  23 rodiklių, pasiekta -19, iš 

dalies - 4. 

Gimnazijos stipriosios pusės: suformuotos 1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo kartu su specializuotu muzikos / dailės ugdymu programas. 

Sėkmingai turtinama edukacinė bazė, nuosekliai vykdomas kapitalinis remontas. Per 4 metus 

padidėjo mokinių pritraukimas iš regiono: nuo 21 proc. iki 29.2 proc. 5–IV gimnazijos klasių 

mokinių bendras pažangumas pakilo nuo 8.1 iki 8,4 balo.  Bendruomenės nariai pripažįsta, kad 

gimnazija atvira ir svetinga, jiems yra aiški vizija, misija, siektini tikslai. sukurtos šiuolaikiškos 

gimnazijos veiklos viešinimo priemonės (efektyvus gimnazijos facebook profilis, gimnazijos 

istorijos stendas, užkoduotas qr  kodais, išleisti 2 leidiniai). Plėtojamas socialinių partnerių tinklas 

Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujant, rengiant ir įgyvendinant meninius respublikinius, tarptautinius 

projektus, konkursus (per metus apie 30). 65 proc. mokinių padarė asmeninę akademinę pažangą. 

2020 m. pradėtos nuosekliai vykdyti trys LIONS QUEST prevencinės programos: „Laikas kartu“  

(1-4 klasėms), ,,Paauglystės kryžkelės“ (5–8 klasėms), ,,Raktai į sėkmę“ (I-IV klasėms). Įrengta 

Apple kompiuterių klasė, kurioje yra 15 stacionarių ir 5 nešiojami kompiuteriai. 2020 m. įveikiant 

iššūkius, vykdomas nuotolinis mokymas. 

2019 m. NMPP rezultatai aukštesni nei nacionalinis vidurkis (išskyrus 6 kl. rašymą),  pagal 

matematikos VBE rezultatus – gimnazija yra17-oje tarp 50 geriausių gimnazijų. Remiantis apklausų 

duomenimis, 91 proc. mokinių yra patenkinti mokymosi aplinka ir ugdymo kokybe gimnazijoje. 

2020 m. 66 proc. bendrojo ugdymo dalykų mokytojų ir mokinių dalyvavo gimnazijos, šalies 

ir tarptautinėse programose, parodose, konkursuose ir kituose renginiuose. 

2020 m. dalyvauta 6 tarptautiniuose muzikiniuose konkursuose, 2 festivaliuose – pelnyti 3 

laureatų diplomai, 10 diplomantų (2019 m. – 16 konkursų, 8 festivaliai – 24 laureatų diplomai, 8 

diplomantai, 1 Grand Prix), respublikiniuose – 10 konkursų, 1 festivalyje - 12 laureato diplomų, 2 

diplomantai, 1 Grand Prix (2019 m. – 20 konkursų, 11 festivalių: 47 laureato diplomai, 4 

diplomantai). Vykdyta 10 projektų, organizuota 50 koncertų (2019 m. – 114 koncertų).  

2020 m. specializuoto dailės ugdymo pasiekimai: dalyvauta 5 tarptautiniuose konkursuose – 

11 laureatų, 5 respublikiniuose konkursuose – 7 laureatai, regioniniame VI-ąjame projekte „Jaunųjų 

kūrėjų galimybių tribūna Nevėžis“  pelnytas pagrindinis Metų iliustruotojo prizas. 

Tobulintinos sritys: išskirtinių gabumų muzikai ir dailei mokinių pritraukimas iš Aukštaitijos 

regiono ir visos šalies; abiturientų tolimesnės meninės karjeros pasirinkimas, vertinimo sistemos 

tobulinimas; visos bendruomenės įsitraukimas į gimnazijos veiklos tobulinimo programos 

planavimą bei įgyvendinimą,  susitarimai bendriems įsipareigojimams vykdyti. 

 

 

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. 
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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. 

 

Tikslo įgyvendinimo rodiklis/kriterijus 2020 m. būklė  

 

2024 m. siekis 

1.  Kiekvieno mokinio pažangos sėkmingumas 

(proc.). 

65 80 

2.  Savivaldžiai besimokanti mokinių dalis (proc.).  70 100 

3.  Mokinių, savivaldžiai formuojančių 

kompetencijos aplankus, dalis (proc.).    

50 80 

4.  Mokinių, dalyvavusių LIONS QUEST 

programose, dalis (proc.). 

65 100 

5.  VBE įvertinimų vidurkis balais.  42 52 

6. Mokinių, formuojančių „Savitų veiklų 

portfolio“, dalis (atsižvelgiant į 7 mokinių 

kompetencijas) (proc.). 

10 75 

7. I– IV kl. mokinių, popamokinėje veikloje 

dalyvavusių ar rengusių projektus, dalis (proc.). 

20 30 

8.8. Mokytojų, organizavusių pamokas 

bendradarbiaujant su gimnazijos alumnais, tėvais, 

menininkais, švietimo įstaigomis, socialiniais 

partneriais, dalis (sk.). 

30 50 

9.  Mokytojų, vykdžiusių socialinio ir emocinio 

ugdymo (toliau – SEU) programą, dalis (proc.). 

5 40 

10.  Mokytojų, tobulinusių skaitmeninę 

kompetenciją darbui su MS Office 365 platforma, 

dalis (proc.).  

60 100 

11.  Mokytojų, nuotoliniam mokymui naudojančių 

MS Office 365 Teams aplinką, dalis (proc.). 

30 100 

12.  Mokytojų, pamokos kokybės grįžtamajam 

ryšiui gauti naudojančių skaitmeninius ir kitus 

instrumentus, dalis (proc.). 

60 95 

13.  Mokinių,  savo veiklą reflektuojančių 

duomenimis grįsta analize – įsivertinimu, dalis 

(proc.). 

40 70 

14.  Mokytojų, savo veiklą reflektuojančių 

duomenimis grįsta analize – įsivertinimu, dalis 

(proc.). 

50 70 

15.  Tėvų, įsitraukusių į gimnazijos veiklas ir jų 

planavimą, dalis (proc.). 

30 45 
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UŽDAVINIAI:  

 

1. Tobulinti ugdymo procesą, orientuotą į mokinių pasiekimų sėkmingumą. 

 

1.1. Plėtoti mokinių mokėjimo mokytis, kitas bendrąsias kompetencijas.        

1.2. Tobulinti mokytojo asmeninį veiksmingumą, emocinį intelektą, mokyme taikyti 

įtraukiojo ir patirtinio mokymo/si metodus.  

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

pažangos matavimui.   

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

1.5. Numatyti priemones mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, atsižvelgiant į gimnazijos 

tikslus ir nuotolinio mokymo/si įgyvendinimą. 

 

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

 

2.1. Įtvirtinti vertybes, vertinti įvairovę klasėje, gimnazijoje, bendruomenėje, ugdymo 

procese diegti mokymo metodus, pritaikytus skirtingų gebėjimų, interesų mokiniams. 

2.2. Padėti mokiniams ugdytis ir taikyti asmeninius, socialinius, komandinio darbo, 

akademinius įgūdžius saugioje emocinėje aplinkoje, suteikti reikalingą, jo ugdymosi poreikius 

atliepiančią pagalbą.  

2.3. Nuosekliai įtraukti gimnazijos bendruomenės narius į kasdienio ugdymo/si proceso 

kokybės gerinimą. 

 

3. Įtraukti visą bendruomenę į veiksmingą duomenų analize ir įsivertinimu grįstą 

kokybės kultūros kūrimą gimnazijoje. 

  

3.1. Kiekvienam prisiimti atsakomybę už gimnazijos rezultatus, tikslų įgyvendinimą, 

bendruomeniškumą,  dialogo kultūros plėtotę.  

3.2. Veiksmingai, konstruktyviai metodinėms grupėms, klasėms, tėvams dalyvauti 

analizuojant įstaigos duomenis ir planuojant, organizuojant, vykdant, įsivertinant veiklą bei 

numatant veiklos tobulinimo rodiklius.  

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

 

4. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 

 

4.1. Kasmet nustatyti mokytojų įsitraukimo procentą į savirefleksiją ir veiklos įsivertinimą.  

4.2. Stebėti ir analizuoti SEU programos vykdymo įtaką mokinių mokymosi sėkmingumui, 

saugios ir palankios mokymosi bei ugdymosi aplinkos kūrimui. 

 

2. Strateginis tikslas – tobulinti karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų 

pritraukimą į gimnaziją.  

 

Tikslo įgyvendinimo rodiklis / kriterijus 2021 m.   

būklė 

2024 m.  

siekis  

1. Parengti informaciniai leidiniai, plakatai, kalendoriai, 

skirtukai (sk.).               

11 14 

2. Parengti interjero ir eksterjero vizualizacijos projektai 

(sk.).               

4  10 

3. Organizuota regioninių, šalies renginių (sk.) 7 9 

4. Mokinių, atvykusių iš regiono, besimokančių gimnazijoje, 

dalis (proc.).                       

29 33 
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5. Abiturientų dalis per 3 metus toliau, tęsiančių meno 

krypties studijas aukštosiose mokyklose (proc.).  

75 80 

6. Organizuotų renginių skaičius priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklose, vykdant profesinį 

informavimą. 

10 15 

7. Organizuotų renginių skaičius, vykdant karjeros 

planavimą 5 – IV gimnazijos klasėse (kiekvienoje klasėje) 

per metus. 

3 5 

 

UŽDAVINIAI: 

 

1. Formuoti atpažįstamą, unikalų gimnazijos įvaizdį.  

              

1.1. Formuoti reklaminį gimnazijos paketą (knygos / katalogai, plakatai, kalendoriai, 

skrajutės, lankstinukai, padėkos raštai/diplomai, video filmai, koncertų įrašai, kita). 

1.2. Sukurti ir įgyvendinti vieningą virtualios erdvės komunikavimo stilių. 

1.3. Kurti išorinę reklamą, siekiant gimnazijos aplinkos išskirtinumo. 

 

2. Tobulinti veiksmingesnio komunikavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais 

įgūdžius, vykdant kultūrines programas.  

   

2.1. Organizuoti regioninius, šalies renginius plėtojant mokinių saviraišką, kultūrines, 

pažintines, socialines,  komunikavimo kompetencijas.    

2.2. Tobulinti mokytojų tarpkultūrinio komunikavimo gebėjimus ir kompetencijas, 

rengti ir organizuoti nacionalinius projektus.  

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

veiklas. 

 

3. Tobulinti mokinių karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą per 

savitą, inovatyvią gimnazijos veiklą, modernią edukacinę aplinką. 

         

3.1. Skleisti meninę pedagogų patirtį ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose.  

3.2. Plėtoti bendruomenės skaitmenines kompetencijas. 

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

3.4.   Vykdyti tęstinį kapitalinį remontą.  

 

4. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 

         

4.1. Kurti modernias gimnazijos viešinimo priemones, siekiant pritraukti mokinius iš 

regiono.  

4.2. Sistemingai analizuoti mokinių tolimesnės meninės karjeros pasirinkimo duomenis. 

_________________ 
 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos posėdžio 

2020 m.  gruodžio 15 d. 

Protokoliniu nutarimu Nr. GT- 8    

 


