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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

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

GIMNAZIJOS MISIJA 

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

II. SVARBIAUSI GIMNAZIJOS PASIEKIMAI 2018 METAIS 
 

Siekiant įgyvendinti 2 strateginių tikslų 8 uždavinius 2018 m. įgyvendinta 28 priemonės.  
Ugdymo proceso tobulinimas buvo vykdomas aktyvinant personalizuotą ugdymą, taikyta 

kaupiamojo balo sistema, formuojami diferencijuotų, individualizuotų užduočių pavyzdžiai, leidžiantys 
mokiniams rinktis užduotis ir rezultatų pristatymo būdus, siekiant mokymosi sėkmingumo pagal savo 
išsikeltus tikslus ir galimybes. Naudojamos virtualios aplinkos įsivertinimui, plėtojamas integralaus 
ugdymo turinio formavimas, sistemingai vykdomos mokiniams konsultacijos. Sukurta gimnazijos 
dokumentų bazė mokiniams –„Mokinio elektroninio aplanko aprašas“, mokinio e. portfolio, dailės 
klasių mokiniams - meninis portfolio, klasių vadovams -mokinio kompetencijų įsivertinimo metodas 
„Žvaigždė“, mokytojams -mokinio individualios pažangos stebėsenos forma, patobulinta mokinių 
pamokų lankomumo apskaitos ir priežiūros tvarka. Tai įtakojo mokinio savivaldaus mokymosi 
stiprinimą, sąmoningumą, atsakomybę, asmenybės ūgtį bei bendrą gimnazijos pažangą (8,2 balo 
bendras gimnazijos pažangumas -lyginant su 2017 m. pakilo 0,1 balo). 

Mokinių socialinių, emocinių, asmeninių kompetencijų ugdymui vykdomos keturios 
prevencinės programos. „Įveikiame kartu“, skirta pradinėms klasėms (Socialinių ir emocinių gebėjimų 
ugdymas). Per 2018-uosius metus pravesta 40 užsiėmimų (klasės valandėlių). Programa ,,Gyvai“ 
(psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija) skirta 6-7 klasėms, pravestas 41 užsiėmimas. 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. 2019 m. esame pakviesti dalyvauti Lions Quest „Raktai į sėkmę“, 
vyresniųjų klasių mokiniams skirtoje prevencinėje programoje padedančioje stiprinti pilietinę 
atsakomybę, socialines, emocines kompetencijas.  

Mokinių saviraiškaus dalyvavimo stiprinimas susietas su mokinio aktyviu dalyvavimu 
gimnazijoje ir kitose socialinėse aplinkose – renginiuose, parodose, projektuose, programose, 
konkursuose, olimpiadose. Rezultatai: dalyvauta 19 tarptautiniuose muzikiniuose konkursuose, 
festivaliuose -43 laureatai, 4 Grand Prix, 25 respublikiniuose konkursuose, festivaliuose -150 laureatų, 9 
Grand Prix, 5 Panevėžio apskrities konkursuose, festivaliuose –44 laureatai, 1 miesto konkurse –32 
laureatai, 28 gimnazijos konkursuose –21 laureatas, 7 gimnazijos organizuoti projektai, kuriuose 
dalyvavo apie 300 mokinių. Dailės mokinių (dalyvavo 60 %) rezultatai tarptautiniuose, 
respublikiniuose, miesto mokinių piešinių konkursuose, olimpiadose, projektuose, kituose renginiuose: 
4 tarptautiniuose -10 laureatų, 15 respublikiniuose –15 laureatų, 3 miesto –8 laureatai. BU mokinių 
laimėjimai tarptautiniuose konkursuose –13 laureatų, respublikiniuose konkursuose –209 laureatai, 
miesto konkursuose –8, gimnazijos konkursuose –13 laureatų. Gimnazija, plėtodama mokinių saviraiškų 
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ugdymą, per metus organizuoja 3 respublikinius, 4 regioninius ir 25 gimnazijos meninius ir BU 
konkursus. Diegiami aukšti pasiekimų lūkesčiai. NMPP (standartizuoti testai) 2,4,6,8 klasių mokinių 
rezultatai buvo aukštesni už Panevėžio miesto ir šalies rezultatus (NEC ataskaita 2018 m. spalis). 2018 
m. BVE ir baigiamųjų (IV g. kl.) muzikinių egzaminų rezultatai geresni už 2017 m. (lietuvių k. ir lit. 
(5,2 balo), matematika (13,7 balo), biologija (37 balus), rusų k., anglų k. (14,9 balo), atlikėjo raiška (0,2 
balo), ansamblinis muzikavimas (0,3 balo).  

Mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose (99 %) skirtuose vertinimo strategijų, įsivertinimo, 
refleksijos naudojimo pamokose, plėtojo IT, bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Metodinėse grupėse 
susitarta dėl kaupiamojo vertinimo, skaitmeninių bazių naudojimo ugdymo procese. Skleidė gerąją 
patirtį vesdami seminarus, organizuodami, dalyvaudami konkursuose, vertinimo komisijose (18 
mokytojų dalyvavo vertinimo komisijose -22 konkursuose, iš jų 4 tarptautiniuose), skaitė pranešimus, 
dalijosi teorine-praktine patirtimi konferencijose, metodinėse grupėse, kitose edukacinėse programose. 3 
bendrojo ugdymo mokytojai 2018 m. dalyvavo NEC valstybinių egzaminų vertinimo komisijose.  

Suformuota funkcionali ugdymo aplinka. Įrengta antra kompiuterių klasė, ženkliai papildyta 
mokymo priemonių bazė atsižvelgiant į metodinių grupių poreikius (2018 m. įsigyta: kompiuteriai -5, 
spausdintuvai -5, muzikos instrumentai - kanklės, bosinė gitara, fleita, mušamieji instrumentai, 2 
sceniniai pianinai, mikrofonai, stiprintuvai - 6, 10 molbertų, 3 interaktyvios lentos, kopijavimo, 
spausdinimo aparatai - 2, stendai - 4, baldų komplektai klasėms - 2, įranga valgyklai – stalai, kėdės, 
mikrofonai ir kt. Įvairinant edukacines pamokas kitose erdvėse (mokykla be sienų), dalis mokymo/si 
vyko ne gimnazijoje (101 pamoka -dailės galerijose, bibliotekose, teatruose, „Sodroje“, bankuose, 
muziejuose, kitose įstaigose, įmonėse, gamtoje, kt.). Įvykdytas tęstinis gimnazijos ir dalinis bendrabučio 
remontas pagal suplanuotas renovuotinas erdves. Modernizuota gimnazijos aplinka tapo patrauklesnė 
bendruomenės nariams, pagerėjo higienos sąlygos: suremontuotas IIa koridorius 91,24 kv.m., cokolinio 
aukšto koridorius 65,83 kv.m., 49 klasė 47,32 kv.m., ūkio dalies kabinetai (3vnt) 34,18 kv.m., 
koridorius prie ūkio dalies, laiptinė prie ūkio dalies 85 kv.m., sporto salės dušinės, persirengimo 
patalpos 54 kv.m., bendrabutis : 5a langai-7vnt., 1a langai-5vnt., paradinės durys.  

Įvykdytos IQES online 3 apklausos, 7 tyrimai naudojant kitus instrumentus. Savivaldos 
institucijos, metodinės grupės, klasės vadovai, administracija vykdo metines veiklos ataskaitas, rengia 
veiklos planus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną.  

Organizuoti renginiai, projektai, seminarai, konkursai, kita edukacinė veikla gimnazijoje ir 
neformaliojo meninio ugdymo įstaigose įtraukiant gimnazijos, regiono, šalies, specializuoto ugdymo, 
neformalaus švietimo įstaigų pedagogus siekiant vykdomų programų turinio suderinamumo, 
bendradarbiavimo, įtraukiant gimnazijos ir regiono vaikus į paveikias veiklas atskleidžiančias mokinių 
polinkius ir gabumus. 2018 m. 2,5% padidėjo mokinių iš regiono. Organizuojami susitikimai su 
buvusiais absolventais, sėkmingai siekiančiais tolimesnės meninės karjeros.  

Po išorės vertinimo parengtas ir pradėtas vykdyti gimnazijos veiklos tobulinimo planas. 
Mokytojai gilino veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų panaudojimo, besimokančios, veiklą 
reflektuojančios ir tobulėjančios organizacijos kūrimo kompetencijas.  

Tęsiamos kūrybinės partnerystės su UPC, LMTA, LEU, KU, VDU, KTU, ŠU, 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, meno, muzikos 
mokyklomis, gimnazijomis - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Visagino, Anykščių, Rokiškio, Biržų, 
Ukmergės, Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Utenos, Pakruojo ir kt. Kai kurie muzikos mokytojai 
dalyvauja kūrybinėse programose įvairiose šalyse: Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, 
Italijoje, Anglijoje ir kt. Vyksta dailės mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo veiklos su VDA Vilniaus 
fakultetu ir Telšių fakultetu; bendradarbiavimo veiklos su Panevėžio sav. dėl SEMC ir Kniaudiškių 
parko kūrimo.  

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.  

Esame 5 vietoje pagal 2016-2018 m. didžiausią pridėtinę vertę sukurianti Lietuvoje 
mokykla (Reitingai 2018 m. gruodis).  
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III. GIMNAZIJOS PRIORITETAI 2017-2020 M. 
 
1. Personalizuotas ugdymas, užtikrinantis kiekvieno mokinio poreikius, tikslus, siekiamybes. 
2. Mokytojų didaktinių kompetencijų plėtojimas. 
3. Vertinimo ir įsivertinimo sistemos koregavimas atsižvelgiant į švietimo sistemos pokyčius. 
4. Mokinių iš regiono pritraukimo didinimas. 
5. Kapitalinio remonto tęstinis vykdymas.  
 
 

IV. 2017-2020 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, 
PRIEMONIŲ  ĮGYVENDINIMAS 2019 M. 

 
               2019 m. siekiai - burti besimokančią, kūrybingą, iniciatyvią, atsakingą  organizaciją. 
Metinis planas parengtas vadovaujantis valstybiniais dokumentais, gimnazijos Strateginiu planu, 
gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pateiktais tyrimų rezultatais. 2019 m. pagrindinės 
veiklos  kryptys – tobulinti pamokos vadybą, vertinimą ir įsivertinimą, stiprinti mokinių motyvaciją, 
aktyvinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną, savivaldų mokinių mokymąsi, 
plėtoti mokytojų didaktines kompetencijas, didinti mokinių iš regiono skaičių.  
 
Įgyvendinimo 
priemonės 

Uždavinio rezultatai, 
produktas, kriterijai 

Atlikimo 
laikas 

Atsakingas Lėšos 

1. TIKSLAS. Siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias darytų ugdymosi pažangą, 
įgytų jam reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ir pasiektų asmenybės brandą. 
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo procesą: 
1.1.1. Tobulinti 
diferencijavimą, 
individualizavimą 
pamokoje 

1.1.1.1. Tirti mokinių aplinkos, 
poveikį  kiekvieno mokinio 
akademiniams pasiekimams. 

2019 m. 
gegužė 

 

Darbo grupė  

1.1.1.2. Dalintis darbo patirtimi 
diferencijuojant ir 
individualizuojant mokymą 
pamokoje, skiriant individualias 
ar grupines diferencijuotas 
užduotis, parengti užduočių 
pavyzdžius. 

2019 m. Dalykų 
mokytojai 

 

1.1.2. Stiprinti 
mokinių saviraiškaus 
dalyvavimo 
gimnazijoje 
galimybes. 

1.1.2.1. Tęsti sienlaikraščio 
„Konsonansas“ veiklą.  
 

2019  m. V. Mockutė  

1.1.2.2. Suplanuoti mokinių 
dalyvavimą konkursuose, 
olimpiadose, renginiuose. 

2019 m. Specializuoto 
muzikinio/dailės 
ir BU  dalykų 
mokytojai 

 

1.1.2.3. Mokytojų ir mokinių 
bendradarbiavimas kuriant ir 
atrandant kartu,  formuojant 
kultūrinę, pozityvią institucinę  
ir tarp institucinę aplinką: 
dalyvauti gimnazijos ir kituose 
projektuose, konkursuose, 
programose. 

2019 m. Dalykų 
mokytojai, 
klasių vadovai, 
savivaldos 
institucijos 

 

  1.1.3. Formuoti  
mokinių savivaldų 
mokymąsi. 

1.1.3.1. Tyrimas: 5–IV klasių 
mokinių dalis mokymą 
grindžianti savivaldžiu 

 Gruodis Darbo grupė  
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mokymusi  
1.1.3.2. Tyrimas: mokinių dalis 
vykdančių kompetencijų ir 
gebėjimų įsivertinimą, refleksiją 

 Gruodis Darbo grupė,   

1.1.3.3. 1-4 klasių mokinių 
pasiekimų aplankas „Augu 
mokydamasis“ pildymas ir 
refleksija. 

2019 m. Pradinių klasių 
metodinė grupė 

 

1.1.3.4.  5-IV klasių mokinių 
pasiekimų aplankas ir kt. 
aplankų  pildymas ir refleksija 
(80 % mokinių) 

2019 m. Dalykų 
mokytojai, 
klasių vadovai 

 

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

1.1.4.1. Formuojamojo, ugdant 
vertinimo sistemingas taikymas 
pamokoje,  mokinio išmokimo 
stebėjimas (80%)  

Mokslo 
metai 

Dalykų 
mokytojai 

 

1.1.4.2. Ugdymą susieti su 
praktine veikla (80%) 

Mokslo 
metai 

Dalykų 
mokytojai  

 

1.1.5. Tobulinti 
individualios mokinio 
pažangos stebėseną.  

1.1.5.1.  Individualios  mokinio 
pažangos rodiklių, priemonių  
stebėsena, analizė  

Mokslo 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, dalykų 
mokytojai  

 

1.1.5.2. 1-IV klasių mokinių  
švietimo pagalbos poreikių 
tyrimas, analizavimas ir teikimas 

Kovas VGK  

1.1.5.3. Dailės klasių mokinių  
meninio portfolio  įgyvendinimo 
stebėsena 

Nuolat Dailės metodinė 
grupė 

 

1.1.5.4. Plėtoti prevencinę 
veiklą: pradėti diegti „Raktai į 
sėkmę“ I-IV klasėms prevencinę 
programą 

2019 m. Socialinė 
pedagogė, klasės 
vadovai 

 

1.1.5.5.Mokinių dalis 
dalyvavusių mokytojų 
konsultacijose ir pasiekusių 
aukštesnių akademinių rezultatų 
(40%) 

Mokslo 
metai  

Dalykų 
mokytojai 

 

1.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti tinkamą mokytojų mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi plėtojant 
didaktines kompetencijas: 
1.2.1. Plėtoti 
didaktines 
kompetencijas 
mokinių 
personalizuotam  
mokymui ir 
savivaldžiam 
mokymuisi 
organizuoti. 
. 

1.2.1.1. Mokytojų dalis, 
dalyvavusi profesinės 
kompetencijos tobulinimo 
renginiuose (85 %) 

2019 m. Mokytojai  

1.2.1.2. Sukurtas ugdymo 
kokybės pažangos priemonių  ir 
jų stebėsenos modelis 

2019 m. 
birželis. 

Metodinė taryba, 
darbo grupė 

 

1.2.2. Tobulinti 
administracijos ir 
pedagogų gebėjimą 
savo darbe naudoti 
išmaniąsias, 
informacines 

1.2.2.1. Pamokose naudoti 
skaitmenines priemones (90 % 
mokytojų) 

2019  m. BU, dailės, 
muzikos dalykų 
mokytojai  

 

1.2.2.2. Dalyvauti  nuotoliniuose 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose (50%) 

2019 m. Administracija, 
dalykų 
mokytojai  
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kompiuterines 
technologijas. 

1.2.2.3. Skaitmeninių duomenų 
bazių naudojimas ugdymo 
procese 

2019 m. Administracija, 
mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

 

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

1.3.1.1. IT naudojimo pamokose 
ir rezultatų gerėjimo sąveikos 
tyrimas. 

2019 m. 
birželis 

Darbo grupė  

1.3.1.2.  Funkcionalios 
ugdymo/si aplinkos plėtojimas. 
 

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

 

1.3.1.3. Plėtoti mokymo 
priemonių bazę atsižvelgiant į 
metodinių grupių poreikius. 

2019 m. Metodinės 
grupės, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

 

1.3.2. Įvairinti  
edukacines pamokas 
kitose erdvėse 

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

2019 m. Direktorė, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinės 
grupės, 
savivaldos 
institucijos 

 

1.3.2.2. Edukacinės pamokos 
kitose erdvėse: išvykstant į 
ekskursijas, į teatrą, muziejus, 
Gamtos mokyklą, tėvų 
darbovietes, įmones, parodas, 
bibliotekas, kt. 

2019 m. Pradinių klasių 
metodinė grupė, 
kiti mokytojai 
(50%),  klasių 
vadovai (100%) 

 

1.3.3. Vykdyti tęstinį 
kapitalinį gimnazijos 
remontą. 

1.3.3.1. Numatytų renovuotinų 
erdvių vykdymas. (sporto salė, 
bendrabutis) 

2019 m. 
gegužė -
lapkritis 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

VIP 
proje
ktas - 
ŠMM 
lėšos 

1.3.3.2. Tęstinio kapitalinio 
remonto ataskaitų rengimas  

2019 m. 
gruodis 

Direktorė, vyr. 
buhalterė 

 

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

1.4.1.1. Mokinių poreikių 
tyrimas IQES online programa ir 
kitais įsivertinimo instrumentais. 

2019 m. 
 

Veiklos kokybės 
įsivertinimo 
grupė 

 

1.4.1.2. Mokytojų apklausa 
IQES online programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais. 

2019 m. 
 

Veiklos kokybės 
įsivertinimo 
grupė 

 

1.4.1.3. Tėvų apklausa IQES 
online programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais. 

2019 m. 
 

Veiklos kokybės 
įsivertinimo 
grupė 

 

1.4.1.4. Gautų apklauų IQES 
online programa ir kitais 
įsivertinimo instrumentais 
analizavimas, panaudojimas 

2019 m. Administracija, 
metodinė taryba, 
kitos gimnazijos 
savivaldos 
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rengiant veiklos planus. institucijos, 

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

1.4.2.1. Gimnazijos savivaldos 
institucijų, metodinių grupių, 
klasių vadovų veiklos ataskaitos. 

2019 m. 
sausis, 
birželis 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
klasių vadovai, 
kt. 

 

1.4.2.2. Strateginio plano 1 tikslo 
numatyto 2019 m.  siekimo 
stebėsena. 

Per 
metus 

Administracija, 
metodinės gr., 
kt. –  rengiantys 
planus 

 

1.4.2.3. Strateginio plano 1 tikslo 
uždavinių įgyvendinimui 
rodiklių numatymas 

2019 m. 
kovas 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
klasių vadovai, 
administracija, 
savivaldos 
institucijos. 

 

1.4.2.4.Gimnazijos  veiklos 
tobulinimo plano po išorinio 
vertinimo įgyvendinimo  
stebėsena  

2019 m. Administracija, 
metodinės gr., 
metodinė taryba, 
mokytojai 

 

2. TIKSLAS. Padidinti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčių mokinių, atvykusių 
mokytis į gimnaziją iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies, skaičių. 
2.1. UŽDAVINYS. Įtraukti regiono mokinius į saviraiškias ir profesionalias menines veiklas 
siekiant mokymosi tęstinumo gimnazijoje: 
2.1.1. Įgyvendinti 
veiksmingą profesinio 
orientavimo ir gabių 
menui vaikų 
pritraukimo į 
gimnaziją sistemą. 

2.1.1.1. Organizuoti atvirų durų 
dienas mokiniams iš kitų regionų 
2019 m. balandžio mėn.   

2019 m. 
balandis 

Administracija, 
mokytojai 

 

2.1.1.2. Stojantiems į gimnaziją 
informacija gimnazijos 
internetinėje svetainėje.  

2019 m.  IT specialistas, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 

 

2.1.1.3. Konsultacijų teikimas 
naujai stojantiems į gimnaziją 
mokiniams. 

Balandis 
- gegužė 

Specializuoto 
meninio ugdymo 
mokytojai 

 

 2.1.2. Organizuoti 
specializuoto meninio 
ugdymo meistriškumo 
renginius, paveikias 
veiklas įtraukiant 
gimnazijos ir regiono 
vaikus. 

2.1.3.1. Meistriškumo pamokų 
vedimas gimnazijoje ir kitose 
menų mokyklose, aktyvinant 
pasidalytąją lyderystę. 

2019 m. Mokytojai  

2.1.3.2. Regioninių, 
respublikinių  konkursų, projektų 
organizavimas. 

2019 m. Dailės, muzikos  
metodinės 
grupės 

 

2.1.4. Įvairinti 
ugdymo sričių 
organizavimo 
modelius  pritaikytus 
regiono vaikų 
reikmėms, 
atskleidžiančius 
mokinių polinkius ir 
gabumus. 
 

2.1.4.1. Koncertai – draugystės 
tiltai, jungtiniai koncertai. 

2019m. Muzikos 
metodinės 
grupės 

 

2.1.4.2. „Keliaujanti paroda“ su 
edukacinėmis veiklomis. 

2019 m. Dailės metodinė 
grupė 

 

2.1.4.3. Regiono mokyklas 
įtraukti į bendradarbiavimą, 
pagrįstą kompleksišku gebėjimų 
atskleidimu ir tobulinimu 
(protmūšiai, BU projektai) 

2019 m. Administracija, 
bendrojo 
ugdymo 
mokytojai 

 

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

2.2.1.1. Gerosios patirties 
sklaida: grįžus iš seminaro  

2019 m. Administracija, 
dalykų 
mokytojai 

 

2.2.1.2. Pasidalinimas patirtimi -
stebėtos pamokos, atviros 
pamokos. 

2019 m. Mokytojai  

2.2.1.3. Kūrybinis bendravimas 
su Utenos dailės mokykla,  
Latvijos Jūrmalos miesto dailės 
mokykla, Galerija „IO“ 
(plenerai, parodos, meistriškumo 
pamokos, ekskursijos 

2019 m. Dailės metodinė 
grupė 

 

2.2.1.4. Tęsti „Idėjų mugės“ 
renginius metodinėse grupėse, 
mokytojų taryboje. 

2019 m. 
per 

mokinių 
atostogas 

Administracija, 
metodinės 
grupės, dalykų 
mokytojai 

 

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

2.2.2.1. Vykdyti  projektą 
„Pirmokas“. (partneriai vaikų 
darželiai). 

2019 m. Pradinių klasių 
metodinė grupė 

 

2.2.2.2. Kviesti į gimnaziją 
buvusius abiturientus (klasės 
valandėlės, kolektyvai, kt.) 

2019 m. Metodinės 
grupės,  klasių 
vadovai 

 

2.2.2.3. Susitikimai, koncertai su 
LMTA, kitų aukštųjų mokyklų 
studentais 

2019 m. Administracija,
metodinės 
grupės, klasių 
vadovai 

 

2.2.2.4. Socialinės partnerystės, 
tinklaveikos  plėtojimas 

2019 m. Administracija, 
projektų vadovė 

 

2.2.4.5. Mokinių išvykos į 
aukštųjų mokyklų atvirų durų, 
karjeros dienas, studijų muges 
(kartu su klasių vadovais). 

2019 m. Administracija, 
klasių vadovai 

 

2.2.4.6. Socialinių partnerių 
karjeros valandos gimnazijoje. 

2019 m. Administracija, 
Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
klasių vadovai, 
projektų vadovė 

 

2.2.3. Skatinti 
pedagogų įsitraukimą 
į profesinio 
orientavimo veiklas 

2.2.3.1. Sudaryti sąlygas 
skatinančias bendruomenės 
mokymąsi, bendradarbiavimą 
instituciniu ir tarpinstituciniu 
lygmeniu. 

2019 m. Administracija, 
mokytojai 

 

2.2.3.2. Prioriteto tvarka 
mokytojus, rezultatyviai 
vykdančius profesinį 
orientavimą, skatinti kelti 
kvalifikaciją 

2019 m. Administracija  

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

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

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

 

2.3.1.2. Analizuoti mokinių iš 
regiono atvykimo ir parvykimo į 

2019 m. Klasių vadovai  
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bendrabutyje sąlygas. namus reikmes. 
2.3.2. Užtikrinti 
atvykusiems 
mokiniams reikiamą 
švietimo pagalbą, 
sveikatos priežiūrą. 

2.3.2.1. Naujai atvykusių 
mokinių švietimo pagalbos 
poreikių analizė  

2019-09 klasių vadovai  

2.3.2.2. Psichologo, socialinio 
pedagogo, logopedo  pagalbos 
teikimas  
 

2019 m. Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

 

2.3.2.3. Sveikatos priežiūros 
specialisto, pagal sveikatos biuro 
nustatytą grafiką, pagalbos 
teikimas 

2019 m. Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

 

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

2.3.3.1. Rekreacinių vietų 
įrengimas gimnazijoje 

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

 

2.3.3.2. Plėtoti dailei ir muzikai  
edukacines erdves 
 

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui ir 
administracijai 

 

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

2.4.1.1. Profesinio orientavimo 
veiklų krypčių analizavimas, 
plėtojimas 

2019 m. 
 

Ugdymo 
karjerai, 
profesinio 
informavimo ir 
konsultavimo 
darbo grupė, 
direkcinė taryba 

 

2.4.1.2. Profesinio orientavimo 
plano parengimas 

2019  m. 
sausis 

 

Ugdymo 
karjerai, 
profesinio 
informavimo ir 
konsultavimo 
darbo grupė 

 

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

2.4.2.1. Mokinių atvykusių iš 
regionų dalies didinimas – 6%.  

2019 m.  Administracija, 
mokytojai 

 

2.4.2.2. Numatyti 2 tikslo 
uždavinių įgyvendinimo 
rodiklius, veiklas, priemones 

2019 m. 
kovas 

Administracija, 
mokytojai, 
savivaldos 
institucijos, 
metodinės 
grupės, metinių 
planų rengėjai 

 

 
 
 
SUDERINTA 
Gimnazijos taryba 
2018 m. gruodžio 22 d. 
Posėdžio protokoliniu nutarimu 
(protokolo Nr. GT-5) 
 


