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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA  

2019 M. METINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ ATASKAITA 
 
 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis Paskirtis Šaltinis  Data  Rezultatas 

1. Tikslas. Siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias darytų ugdymosi pažangą, įgytų jam reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ir pasiekimų 
asmenybės brandą 

1.1. MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 
1. Mokinių pasiekimai 

saviraiškinėje veikloje 
(konkursuose, olimpiadose, 
renginiuose, parodose, 
projektuose, tiriamojoje-
kūrybinėje veikloje): 
dalyvavusių mokinių dalis, 
tapusių prizininkais dalis, 
savarankiškai pasirengusiųjų 
dalis, konsultuotų mokinių 
dalis. 

Planavimo ir sistemingo darbo rezultatų 
nustatymas. Mokytojų ir mokinių 
bendradarbiavimo rezultatų nustatymas. 
Pozityvios organizacinės kultūros kūrimas. 

Pasiekimų suvestinės. birželis, gruodis Dailės rezultatai. 2019 m. 60 
proc. Mokinių dalyvavo 
piešinių konkursuose. 23 proc.  
Respublikinės mokinių dailės 
olimpiados I (mokyklos) ture 
ir A.Žmuidzinavičiaus piešimo 
olimpiadoje (KTU). 71 proc. 
visų dailės besimokančių 
mokinių kūrybiniai darbai 
buvo eksponuoti parodose  
(1-4 klasių – 100 proc.).  
1 (IVb kl.) mokinys 
savarankiškai surengė 
aksesuarų parodą Panevėžio 
bibliotekoje „Žalioji pelėda“.  
Laureatais tapo 12 mokinių. 
Visi mokiniai, besirengiantys 
Baigiamojo kūrybinio darbo 
atlikimui (4b, 8b, IIb ir IVb 
kl.) buvo konsultuojami 
individualiai ir kolegialiai 
reguliarių tarpinių peržiūrų 
metu.  
19 IVb klasės abiturientų 
parengė savo Baigiamojo 



kūrybinio darbo aprašą. 
Rezultatai muzikos ugdymo 
mokinių: dalyvauta 16 
tarptautinių muzikinių 
konkursų, 8 festivaliuose - 24 
laureato diplomai, 1 Grand 
Prix, 8 diplomantai; 20 
respublikinių konkursų, 
11festivalių - 47 laureato 
diplomai, 4 diplomantai;  1 
Panevėžio apskrities konkurse, 
1 festivalyje  – 2 laureatai, 1 
diplomantas; 1 miesto 
konkurse – 14 laureatų, 22 
gimnazijos konkursuose, 5 
gimnazijos projektuose, 1 
festivalyje, kuriuose dalyvavo 
apie 200 mokinių. Surengta 
114 koncertų, iš jų 26 
koncertai gimnazijoje, 78 
koncertai mieste, dalyvauta 13 
koncertų šalyje. 
Gimnazija, plėtodama mokinių 
saviraiškų ugdymą, per metus 
organizuoja 3 respublikinius, 4 
regioninius ir  22 gimnazijos  
meninius konkursus. 
Konsultacijos (pagalba 
mokiniams):  
1. Individualių pamokų metu 
(prieš atsiskaitymus, 
egzaminus, konkursus,  
koncertus – pagal poreikį, 
konsultacijų reikalingumą 
mokytojas nustato programos 
atsiskaitymo metu, įvertinus 
mokinių atlikimą, aptariant su 
jais pasirodymo rezultatus);  
2. Grupinėse pamokose po 
ligos ar dėl kitų priežasčių 
nedalyvavus pamokose – 



teiktos 6 konsultacijos po 
ligos. 
3. Mokymosi pagalba teikiama 
naujai įstojusiems mokiniams 
be muzikinio pasirengimo – 
teikta 16 konsultacijų.                                                                                                                                  
4. Solfedžio, muzikos teorijos 
ir harmonijos dalykų grupėse 
mokosi skirtingų gebėjimų 
mokiniai. Silpnesniems 
teikiama mokymosi pagalba: 
užduočių ir veiklos 
diferencijavimas pamokoje (ir 
namų darbai), atskiras 
mokytojo dėmesys pamokoje 
ir pasiūlyta draugo pagalba 
pamokos metu (pagal poreikį), 
teikiamos mokytojų 
konsultacijos sutartu laiku: 
silpnesnių gebėjimų 
mokiniams teiktos 6 
konsultacijos, 5 besiruošiant 
solfedžio konkursams.  
5. Mokymosi pagalba 
reikalinga mokiniams, 
besiruošiantiems muzikos 
teorijos  ir muzikologijos 
egzaminams. Jiems teikiamos 
trumpalaikės mokytojų 
konsultacijos: 25 konsultacijos 
-pasiruošimui muzikologijos 
egzaminui, 4 – muzikos 
teorijos egzaminui.                                   

2. NMPP rezultatų teigiamas 
pokytis. 

Diferencijavimo, individualizavimo, 
individualios pažangos, teiktos pagalbos 
mokiniui rezultatų nustatymas. 

Pažangumo suvestinės. 
NMPP rezultatai 

Kas mėnesį. 
 
Birželis 

Gimnazijos 2 ir 4 klasių 
aukštesniojo lygmens 
rezultatai yra didesni už šalies 
rezultatus. 
6 klasių aukštesniojo lygmens 
matematikos, skaitymo 
rezultatai yra didesni už šalies 
rezultatus, o rašymo 12 



mokinių nepasiekė 
patenkinamojo lygio (praeitais 
mokslo metais buvo tik 4 
mokiniai nepasiekę). 
8 klasių aukštesniojo lygmens 
rezultatai yra mažesni už šalies 
lygį. (Aštuonių mokinių 
matematikos įvertinimai ir trijų 
mokinių gamtos mokslų 
įvertinimai yra  mažesni už 
šalies vidurkį).  

3. PUPP rezultatų teigiamas 
pokytis. 

Diferencijavimo, individualizavimo, 
individualios pažangos, teiktos pagalbos 
mokiniui rezultatų nustatymas. 

Pažangumo suvestinės. 
PUPP rezultatai 

m. m., 
birželis 

Dalykų 
vidurkis 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

Lietuvių k.  6,5 6,4 
Matematika  
 

5,6 6 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
įvertinimų vidurkiai šiek tiek 
sumažėjo, o matematikos 
padidėjo. 

4. Brandos egzaminų rezultatų 
teigiamas pokytis. 

Diferencijavimo, individualizavimo, 
savivaldaus mokymosi ugdymo, 
individualios pažangos, teiktos pagalbos 
mokiniui rezultatų nustatymas. 

Pažangumo suvestinės. 
Brandos egzaminų 
protokolai 

m. m., 
rugpjūtis 

Palyginus 2017-2018 m. m. ir 
2018-2019 m. m. visus 
brandos egzaminų rezultatus 
matyti, kad lietuvių k. ir 
literatūros, istorijos, 
matematikos dalykų VBE 
įvertinimų vidurkiai padidėjo, 
o anglų k., biologijos dalykų 
rezultatai sumažėjo. 

5. Įstojimo į tolesnes menų 
krypties studijas rezultatų 
teigiamas pokytis. 

Tikslingas meninių studijų pasirinkimas Klasių vadovų 
ataskaitos 

Rugsėjis 2019 m. iš 19 abiturientų, 
besimokiusių pgal 
specializuoto dailės ugdymo 
programą, tikslingas menines 
studijas pasirinko 8 mokiniai 
(42 proc.). 7 studijuoja 
Lietuvos aukštosiose m-klose, 
1 – užsienio.  
2018 m. laidos 1 abiturientas 
įstojo į dailės studijas 2019 m.  
Muzikos  mokiniai: 2019 m. -  



43% ,  2018 m. menų studijas 
pasirinko 49%.  
Dalis mokinių apsisprendė 
stojimą atidėti metams: 
savanoriauja arba tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje. 

6. Specializuoto meninio (dailės 
ir muzikos) ugdymo 
patikrinimų (1 – IV klasės) 
teigiamas pokytis. 

Diferencijavimo, individualizavimo, 
savivaldaus mokymosi ugdymo, 
individualios pažangos, teiktos pagalbos 
mokiniui rezultatų nustatymas. 

Pažangumo suvestinės 
 

Pagal grafiką 2019 m. 4 b klasės mokinių 
baigiamųjų kūrybinių darbų 
bendras vidurkis – 9,2 (2018 
m. – 9,4). 2019 m. 8 b klasės 
mokinių baigiamųjų kūrybinių 
darbų bendras vidurkis – 9,03 
(2018 m. – 8,6). 2019 m. II b 
klasės mokinių baigiamųjų 
kūrybinių darbų bendras 
vidurkis – 8,85 (2018 m. – 
9,2). 2019 m. IV b klasės 
mokinių baigiamųjų kūrybinių 
darbų bendras vidurkis – 7,9 
(2018 m. – 9,1). 
Teigiamas pokytis tik 8 b 
klasės - +0,43 balo. 

7. Pamokos kokybės vertinimo, 
naudojant IQES online 
platformą, rezultatai. 

Diferencijavimo, individualizavimo, 
individualios pažangos, vertinimo ugdant, 
skaitmeninių priemonių naudojimo, teiktos 
pagalbos mokiniui rezultatų nustatymas. 

Tyrimo rezultatai Gruodis IQES online platforma: 
1. Mokytojų apklausa 
“Mokymasis virtualioje 
aplinkoje“ 2019-06-01, 
2. Mokytojų apklausa 
„Vertinimas ugdymui“ 2019-
06-01. 
3. Tėvų ir mokinių apklausa 
2019 m. gruodis: 
„Mokinių nuomonė apie 
mokyklą“, „Tėvų nuomonė 
apie mokyklą“. 
Platformoje  "Mano 
apklausa": 
1.Mokinių apklausa 
"Vertinimas ir virtualios 
aplinkos" 
20 klausimų 
Publikuota: 10. Bal 2019 



Paskutinis atsakymas: 14. Birž 
12:31 
2. Tėvams apie mokinių 
vertinimą 
10 klausimų 
Publikuota: 01. Bal 2019 
Paskutinis atsakymas: 14. Geg 
15:35 
3. Mokytojų apklausa Dėl 
pamokų tvarkaraščio -  
8 klausimų 
Publikuota: 30. Bal 2019 
Pagerėjęs bendras pažangumas 
0.1 balu 

8. Bendrųjų kompetencijų 
įsivertinimo aprašas/modelis  

Išsiaiškinti, kokia mokinių dalis vykdo 
bendrųjų kompetencijų įsivertinimą, 
reflektuoja. 

(Aprašas/modelis) 
Tyrimo rezultatai 

Pagal grafiką 100 proc. mokinių vykdo 
bendrųjų kompetencijų 
įsivertinimą. 

9. Mokytojų, dalyvavusių 
profesinės kompetencijos 
tobulinimo renginiuose 
(personalizuoto ir savivaldaus 
mokymosi organizavimas), 
dalis. 

Kryptingo (atitinkančio asmeninius ir 
gimnazijos poreikius) profesinio tobulėjimo 
rezultatų ir ugdymo rezultatų dermės 
nustatymas. 

Kvalifikacijos 
pažymėjimai, 
ataskaitos 

Mokslo metai 2019 m. 100 proc. Dailės 
metodinės grupės mokytojų 
kėlė kvalifikaciją. 1 dailės 
mokytojui vidutiniškai tenka 
5,9 dienos ir 4,7 kvalifikacinio 
renginio.  
97 proc. muzikos mokytojų 
dalyvavo 463 profesinės 
kompetencijos tobulinimo 
renginiuose, 1 mokytojui tenka 
4,8 renginių. 
97 % bendrojo ugdymo dalykų 
mokytojų kėlė kvalifikaciją. 

10. Mokytojų, kėlusių 
kvalifikacinę kategoriją, 
dalis. 

Išsiaiškinti mokytojų, įgijusių aukštesniąją 
kvalifikacinę kategoriją skaičių/procentą. 

Kvalifikacijos 
pažymėjimai, 
ataskaitos, atestacinės 
komisijos protokolai 

Mokslo metai 2019 m. - 2 mokytojai pakėlė 
kvalifikacinę kategoriją į 
vyresniojo mokytojo ir 
mokytojo metodininko. 

11. Mokytojų, gilinusių 
didaktines kompetencijas, IT, 
(ir nuotoliniu būdu) dalis. 

Išsiaiškinti mokytojų, tobulinusių savo 
gebėjimus informacinių kompiuterinių 
technologijų naudojimui darbe, 
skaičių/procentą. 

Kvalifikacijos 
pažymėjimai, metinės 
veiklos ataskaitos 

Mokslo metai 2019 m. – 87 mokytojai gilinę 
didaktines kompetencijas ir IT 
(90 proc).  
52 proc. mokytojų dalyvavo 
nuotoliniuose seminaruose. 



1.2. MOKYMOSI BAZĖ IR EDUKACINĖS APLINKOS 
12. Naujai įsigytų informacinių 

kompiuterinių mokymo 
priemonių pokytis. 

IT naudojimo pamokose įtaka ugdymo 
kokybei gerinti. 

Statistika naujai 
įsigytų IT, tyrimo 
rezultatai 

Pagal planą Įsigyta 17 kompiuterių, 8 
kompiuterinės mokymo 
priemonės.  

13. Edukacinių aplinkų 
pritaikymo ugdymo procesui 
įvairinti pokytis. 

Pamokų, vestų kitose edukacinėse erdvėse 
sąryšis su mokymosi kokybės pokyčiu 
procentais. 

Dienynų įrašai, 
direktoriaus įsakymai 

Mokslo metai 2019 m. dailės mokytojai vedė 
10 edukacinių pamokų (2018 
m. – 10) kitose edukacinėse 
erdvėse (Panevėžio Dailės 
galerijoje, Galerijoje XX, 
Fotografijos galerijoje, 
Panevėžio apskrities 
G.Petkevičaitės -Bitės 
viešojoje bibliotekoje, k/c 
„Garsas“). Visos pamokos 
buvo susietos su kultūriniais 
Panevėžio miesto renginiais. 
32 proc, BU mokytojų  ir 100 
proc. klasių vadovų  vedė 
pamokas kitose edukacinėse 
erdvėse. 

14. Naujų edukacinių erdvių 
įrengimo pokytis. 

Įrengtos naujos edukacinės erdvės IV 
aukšte, bendrabutyje. 

Sutartys, aktai 2019 m. 2019 m. suremontuotos 3 
kūrybinės dirbtuvės 
bendrabučio 5 aukšte, sudėti 
plastikiniai langai pagalbinėse 
patalpose, sudėti juodi (patalpų 
užtamsinimo tikslais) roletai 
11 kūrybinių dirbtuvių. 

2.Tikslas. Padidinti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčių mokinių, atvykusių mokytis į gimnaziją iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies skaičių. 
2.1. GABIŲ MUZIKAI IR DAILEI MOKINIŲ SKAIČIAUS IŠ REGIONO DIDINIMAS 

1. Regiono mokyklų, įtrauktų į 
bendras veiklas (projektus, 
meistriškumo pamokas, 
konkursus ir pan.), skaičiaus 
teigiamas pokytis. 

Plėtoti socialines partnerystes, įvairinti 
veiklas su menų mokyklomis. 

Sutartys, renginių 
skelbimai 

m. m. Gabių menui vaikų paieškai, jų 
atpažinimui, gebėjimų 
atskleidimui buvo organizuoti 
susitikimai, konsultacijos, 
meistriškumo pamokos, 
koncertai švietimo įstaigose:  
6 regiono progimnazijose, 
7 regiono muzikos mokyklose. 
Gimnazijoje regiono 
mokiniams organizuotas 1 
festivalis, 4 konkursai ir 4 
projektai. 



2019 m. apsikeista 
edukacinėmis veiklomis su 
Šiaulių S.Sondeckio menų 
gimnazija (sausio ir lapkričio 
mėn.). Utenos meno 
mokykloje organizuota Menų 
gimnazijos ugdytinių 
kūrybinių darbų paroda. 
Utenos ir Kupiškio menų 
mokyklų mokiniai dalyvavo 
Menų gimnazijos 
organizuojamame mokinių 
meninės raiškos konkurse „Iš 
močiutės skrynios“. Su 
Panevėžio dailės mokyklos 
mokiniais dalyvauta dviejose 
edukacinėse išvykose bei 
bendrame projekte 
„Pasivaikščiojimas su draugu“. 
Užmegzti bendradarbiavimo 
ryšiai su Pakruojo „Žemynos“ 
pagrindine ir „Ąžuolo“ 
gimnazijomis (jų mokiniai 
dalyvavo Menų gimnazijos 
ugdytinių keramikos darbų 
parodos atidaryme). 

2. Konsultacijų, teikiamų 
besirengiantiems stoti į 
gimnaziją, skaičiaus 
teigiamas pokytis. 

Regiono meno mokyklų ir gimnazijos 
metodinių skyrių bendradarbiavimas, 
gimnazijos vardo viešinimas. 

Ataskaitos  m. m. Konsultacijos gimnazijoje 
vyko: būsimiems pirmokams – 
kovo 21d., kovo 28 d. ir 
balandžio 4 d. – konsultavosi 
15 vaikų; 
stojantiems į 5-11 klases- 
balandžio 23-26 d., 
konsultavosi 11 mokinių. 
Atvirų durų dienų metu: 
būsimiems pirmokams 2019-
12-12 –konsult. 22 vaikai; 
būsimiems penktokams 2019-
12-03 – konsul. 7 mokiniai ; 
būsimiems devintokams 2019-
12-05 – konsul. – 5 mokiniai 



3. Mokinių iš regiono, 
dalyvavusių stojamajame 
egzamine, dalis. 

Komunikacijos ir meninių gebėjimų 
tendencijų pokytis stojant į gimnaziją. 

Stojamųjų protokolai Pagal planą 2018 m. iš regiono 
stojamuosiuose egzaminuose į 
5-IV kl. dalyvavo 10 mokinių; 
2019 m. iš regiono 
stojamuosiuose egzaminuose į 
5-IV kl. dalyvavo 15 
mokinių iš rajono, regiono.  
Į 5 – III klases stojo 5 
mokiniai. 

4. Mokinių iš regiono, priimtų į 
gimnaziją, skaičiaus pokytis. 

Profesinio orientavimo rezultatyvumas.  Lyginamosios analizės Po stojamųjų 
egzaminų  

Mokinių iš regiono, priimtų į 
gimnaziją, skaičius padidėjo: 
2018-2019 m.m. – 24 %; 
2019-2020 m.m. – 26 %; 

2.2.  PAGALBA MOKINIUI  
5. Mokinių iš regiono, gavusių 

saugias ir tinkamas 
maitinimo, gyvenimo 
bendrabutyje sąlygas, dalis. 

Statistinės žinių pokytis, mokiniams 
buitinių sąlygų gerinimas. 

Įsakymai, pažymos Rugsėjis 30 mokinių, kurie yra iš 
regiono,  gyvena bendrabutyje, 
gauna nemokamą maitinimą. 

6. Mokinių, gavusių švietimo 
pagalbos ir sveikatos 
priežiūros specialistų 
pagalbą, dalis. 

Pagalbos poreikių nustatymas ir teikimas. Mokytojų konsultacijų 
grafikai, pagalbos 
specialistų ataskaitos 

m. m. 83 %  mokinių gavo švietimo 
pagalbą,  
56 mokiniams suteiktos 
individualios socialinio 
pedagogo konsultacijos ir  40 
grupinių  užsiėmimų 1-II g. 
klasėse,  
sveikatos priežiūros specialistė 
753 mokiniams teikė pagalbą.  

7. Lėšų, skirtų gimnazijos 
reikmėms apskaičiavimas. 

Tarifikacijos įgyvendinimui lėšų poreikio 
prognozavimas, kitų ugdymui ir aplinkai 
skirtų lėšų numatymas ir poreikio 
nustatymas. 

Tarifikacija, 
pareigybių sąrašai, kiti 
buhalteriniai 
dokumentai 

Pagal grafiką Tarifikacijos įgyvendinimui 
lėšų poreikio prognozavimas, 
kitų ugdymui ir aplinkai skirtų 
lėšų numatymas ir poreikio 
nustatymas atitiko pasiektus 
rezultatus. 

 

 
 
 
 
 


