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PATVIRTINTA 

Panevėžio Vytauto Mikalausko  

                                                                                                           menų gimnazijos direktoriaus 

     2021 m. vasario 18 d. 

     Įsakymu Nr. V-16 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 ĮVADAS 

Vizija   
 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija - valstybinė, moderni, siekianti sisteminių 

pokyčių, savo veiklą organizuojanti pasidalyta lyderyste, susitarimais, refleksija, sistemingu, 

konstruktyviu veiklos įsi/vertinimu įstaiga, ugdanti itin gabius muzikai ir dailei mokinius. 

 

 

Misija  
 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai 

ir dailei turinčius vaikus pagal bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio bendrojo ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu) programas. 

 

 

GIMNAZIJOS PRIORITETAI 2021-2024 M. 

 
1. Mokinys – siekiantis asmeninės sėkmės, planuojantis tikslingą saviraišką, karjerą, 

savo idėjomis ir darbais prisidedantis prie gimnazijos aplinkos kūrimo. 

2. Mokytojas – profesionalas, lyderis, motyvatorius, savo veiklą grindžiantis 

kompetencija, kvalifikacija ir komunikacija. 

3. LIONS QUEST bei socialinio ir emocinio ugdymo (toliau - SEU) programų nuoseklus 

įgyvendinimas 1 – IV g. klasėse.  

4. Gimnazija – savo veiklą grindžianti veiklos kokybės analizės duomenimis. 

5. Konkurencingas gimnazijos įvaizdžio formavimas. 

 

 

ĮGYVENDINIMAS 2021 M. 
 

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

 
Įgyvendinimo 

priemonės 

Uždavinio rezultatai, produktas, 

kriterijai 

Atlikimo 

laikas 

Atsakingas Ištekliai 

1. STRATEGINIS TIKSLAS – siekti mokinių mokymo(si) sėkmės ir kompetencijų ugdymo per įtraukios 

aplinkos kūrimą, tarpdalykinio integralumo didinimą, turtingas kultūrines, socialines-emocines patirtis, 

konstruktyvų įsivertinimą. 

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

1.1. Plėtoti 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis, kitas 

bendrąsias 

kompetencijas.    

1.1.1. Sistemingai formuoti 5-IV kl. 

mokinių „Savitų veiklų portfolio“  (10 

proc. mokinių) dailės kūrybinių darbų 

aplanką (skaitmeniniu ir įprastu 

formatu).  

Metai Klasių vadovai,  

Dailės metodinė grupė, 

mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.2. Dalintis darbo patirtimi apie 

mokinių mokėjimo mokytis, kitų 

bendrųjų kompetencijų ugdymą 

pamokoje.  

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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(susirinkimai, idėjų bankas, kolegų 

stebėtos pamokos – pamokoje ne 

mažiau 3-5 mokytojai). 

1.1.3. Organizuoti ir vykdyti 

bandomuosius brandos egzaminus 

gimnazijos III-IV klasių mokiniams 

Metai Muzikos 

(muzikologija), BU 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.4. Ugdyti kiekvieno mokinio 

mokėjimo mokytis ir kitas bendrąsias 

kompetencijas, nustatyti jų 

pamatavimo rodiklius (2-3 kiekvienai 

kompetencijai). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai  

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.5. Didesnį dėmesį skirti 

individualiems pokalbiams su 

mokiniais, asmeniškai aptariant jų 

sėkmes ir nesėkmes, numatant 

konkrečius žingsnius, esant poreikiui 

pagalbos teikimą (80 proc. mokytojų). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.6. Organizuoti metodinėse grupėse 

suplanuotus renginius, parodas, kt. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.7. Susitarti dėl mokomosios 

medžiagos naudojimo (pagal amžiaus 

tarpsnius), skaitmeninio turinio kūrimo 

pamokose. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.2. Tobulinti 

mokytojo 

asmeninį 

veiksmingumą, 

emocinį 

intelektą, 

mokyme taikyti 

įtraukiojo ir 

patirtinio 

mokymo/si 

metodus.  

1.2.1. Plėtoti aktyvaus ir įtraukiančio 

bei patirtinio  mokymo(si) formas ir 

būdus (20 proc.). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.2.2.  Skatinti mokytojus dalyvauti 

seminaruose ir mokymuose apie 

emocinį intelektą ir domėtis bei 

naudotis įvairiais įtraukiojo ir 

patirtinio mokymo(si) metodais 

(kiekvienas mokytojas dalyvauja ar 

dalinasi patirtimi, ne mažiau 1-2 

seminarai). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.2.3. Stebėti mokytojų metodininkų,  

ekspertų vedamas meistriškumo 

pamokas (organizuotos ir stebėtos ne 

mažiau kaip 2 meistriškumo pamokos 

per metus). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.2.4. Organizuoti edukacines 

pažintines išvykas mokytojams ir 

mokiniams (spektakliai, koncertai, 

plenerai, kt.), siekiant metodinėse 

grupėse dalintis kultūrine, istorine, 

kūrybine patirtimi.  

Metai D. Tankūnaitė,  

Gimnazijos taryba 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.3. Sukurti 

stebėsenos 

rodiklius 

ugdymo, 

pamokos 

kokybės, 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

matavimui. 

1.3.1. Sukurti ir taikyti ugdymo, 

pamokos kokybės, mokinių pasiekimų 

ir pažangos matavimui rodiklius. 

II –IV 

ketvirčiai 

Administracija, 

Metodinės grupės 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.3.2. Bendradarbiaujant su mokiniais, 

parengti dailės dalykų peržiūrų 

įsivertinimo mokiniams formą. 

II ketvirtis Administracija, dailės 

mokytojai, mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.3.3. Mokytojų, taikančių pažangos 

stebėjimo ir vertinimo būdus, dalis 

proc.  

Metai Direktoriaus  

pavaduotojos  ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.3.4. Tobulinti mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimą ir į(si)vertinimą.  

 

Metai Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojos  ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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1.4. Įtraukti 

mokinius ir 

mokytojus į 

įvairių 

gimnazijos 

dokumentų 

rengimo 

atnaujinimą.  

 1.4.1. Mokytojų ir mokinių, 

dalyvavusių gimnazijos dokumentų 

atnaujinimo rengime, dalis proc. 

Metai Administracija, 

mokytojai, mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.4.2. Atnaujinti/ parengti mokinių 

pažangos ir pasiekimų tvarką. 

II-III 

ketvirčiai 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.4.3. Dalyvauti gimnazijos 

dokumentų rengimo atnaujinimo 

procese (pagal poreikį). 

Metai Administracija, Darbo 

grupės 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.5. Numatyti 

priemones 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimui, 

atsižvelgiant į 

gimnazijos 

tikslus ir 

nuotolinio 

mokymo/si 

įgyvendinimą. 

1.5.1. Organizuoti 2 seminarus MS 

Office 365 aplinkoje, supažindinti su 

darbo įrankiais reikalingais ugdymo 

procese. 

Sausis, 

balandis 

Direktorė Biudžeto 

lėšos 

1.5.2. Naudoti  TEAMS programą 

mokytojų tarpusavio komunikacijai 

(metodinių grupių komandų sukūrimas 

bendravimui, bendradarbiavimui, 

pasidalinimui patirtimi). 

II, III 

ketvirčiai 

Administracija, 

metodinės grupės, 

klasių vadovai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.5.3. Skatinti mokytojus kelti 

kvalifikaciją nuotoliniu būdu 

(mokytojai dalyvauja nuotolinio 

mokymo renginiuose  1- 3 seminarai 

per m. m.). 

Metai Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2. UŽDAVINYS. 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. 

2.1.1. Sukurti ir pristatyti mokytojų 

bendruomenei SEU diegimo 

gimnazijoje modelį. 

Gegužė G. Indriūnienė,  

S. Kulbienė,  

D. Petrauskė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.2. Parengti informacinę medžiagą 

mokytojams apie SEU strategijų 

diegimą. 

Birželis- 

rugsėjis 

Konsultantės, 

metodinė taryba 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.3. Reguliariai taikyti prevencines 

programas („Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į 

sėkmę“) klasės valandėlių metu. 

Metai Klasių vadovai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.4. Nustatyti pasirinktos klasės 

mokinių pažangos dinamikos (vienų 

m. m.) stebėjimo rodiklius, kitų klasių 

– mokinių pusmečių sėkmingumo 

stebėseną. 

Birželis G. Indriūnienė,  

S. Kulbienė, 

D. Petrauskė, 

klasių vadovai, 

mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.5. Organizuoti teminius, įvairioms 

progoms paminėti skirtus koncertus, 

renginius (Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos, Motinos dienos, Kalėdų proga 

ir kt.- ne mažiau kaip 3-5 renginiai per 

metus). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.6. Sudaryti specializuoto 

muzikinio/dailinio  ugdymo 

mokiniams raiškos galimybes 

sociokultūrinėje aplinkoje - 

organizuojant uždarus, atvirus 

koncertus, projektus, parodas, 

susitikimus, perklausas/peržiūras, 

teminius koncertus “Kalėdų 

belaukiant“, „Grokime kartu“, 

kamerinių ansamblių vakarus skirtus 

šv. Valentino dienai, „Pavasario 

akvarelė“, „Tau, mano mamyte“, mini 

rečitalius, dalyvaujant kitose 

edukacinėse programose (ne rečiau 

kaip kartą per pusmetį).  

Metai Direktoriaus  

pavaduotojos 

meniniam 

(muzikiniam/dailės) 

ugdymui, 

muzikos/dailės 

mokytojai, mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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2.2. Padėti 

mokiniams 

ugdytis ir taikyti 

asmeninius, 

socialinius, 

komandinio 

darbo, 

akademinius 

įgūdžius 

saugioje 

emocinėje 

aplinkoje, 

suteikti 

reikalingą, jo 

ugdymosi 

poreikius 

atliepiančią 

pagalbą.  

2.2.1.  Organizuoti Tolerancijos naktį 

gimnazijoje, įtraukiant mokinius, 

mokytojus, tėvus. 

Lapkritis G. Indriūnienė,  

S. Kulbienė, Mokinių 

taryba 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.2. Parengti SEU integravimo 

klasėje modelį. 

Rugsėjis G. Indriūnienė,  

S. Kulbienė,  

D. Petrauskė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.3. Organizuoti Sąmoningumo 

mėnesio renginius, įtraukiant 

mokinius, mokytojus, tėvus.  

Kovas G. Indriūnienė,  

S. Kulbienė,  

klasių vadovai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.4. Skatinti mokinius dalyvauti 

virtualiuose  vokalinės/instrumentinės  

muzikos koncertuose, juos  aptarti su 

mokytojais  muzikiniuose forumuose. 

Metai Dir. pavaduotoja 

muzikiniam  ugdymui, 

muzikos mokytojai, 

mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.5. Pagal galimybes ir poreikį 

kiekvienam mokiniui suteikti 

reikalingą jo ugdymosi poreikius 

atliepiančią pagalbą (konsultacijos, 

kt.). 

Metai Švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, mokytojai, 

VGK 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.6. Organizuoti sveikatos dienai 

paminėti renginius (aktyviosios 

pertraukos lauke, sporto šventė, 

paskaitos, Europos “Judriosios 

savaitės” renginiai, smiginio varžybos, 

kt.). 

Metai, 

birželis 

Kūno kultūros, 

pradinių kl., 

gamtamokslių ir 

tiksliųjų met. gr. 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.7. Dalyvauti pamokose, 

renginiuose kitose edukacinėse erdvėse 

(kiekvienai klasei po 1-3 pamokas per 

m. m.).  

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.8. Taikyti bendradarbiavimo 

metodą ugdomojoje veikloje, 

įgyvendinant projektus. Įvairinti 

ugdymo turinį, siekiant patirtinio 

ugdymo (matematinės,  kitų BU 

dalykų parodos, projektai, kt. - 50 

proc. mokytojų). 

Metai Direktoriaus. 

pavaduotoja 

bendrajam ugdymui, 

BU mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3. Nuosekliai 

įtraukti 

gimnazijos 

bendruomenės 

narius į 

kasdienio 

ugdymo/si 

proceso kokybės 

gerinimą. 

2.3.1. Dalyvauti kasdienio ugdymosi 

kokybės gerinimo procese 

(bendradarbiavimas su mokytojais, 

klasių vadovais, mokinių tėvais ir 

mokiniais apibrėžiant kasdienio 

ugdymo/si proceso kokybės gerinimo 

rodiklius. 

II-III 

ketvirčiai 

Administracija,  

mokytojai, 

Gimnazijos taryba, 

Mokinių taryba 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.2. Įtraukti mokinius, tėvus, 

gimnazijos darbuotojus į edukacinių 

aplinkų kūrimą, keičiant fizines 

gimnazijos erdves. 

Metai Dailės mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.3. Reguliariai atnaujinti esamas 

ekspozicines erdves. 

Metai Dailės mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.4. Gerinti bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais. (Ne mažiau 50 proc. 

tėvų /globėjų/rūpintojų 

bendradarbiauja su gimnazija siekdami 

geresnių 

vaiko ugdymo(si) rezultatų. (Tėvų, 

įsitraukiančių į gimnazijos 

organizuojamas veiklas, skaičius). 

Metai Klasių vadovai, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.5. Organizuoti tėvų švietimą 

ugdymo, prevencinių programų 

vykdymo, karjeros planavimo ir kt. 

Metai Administracija, klasių 

vadovai, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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klausimais (organizuotų klasės tėvų-

vaikų susirinkimų skaičius: 1-2, tėvų-

vaikų dienos: 1-2,  tėvų-vaikų sporto, 

kt. šventės: 1-2).  

2.3.6. 1-IV kl. mokinių ir mokytojų 

pasidalijimas gerąja patirtimi apie 

vykusius kultūrinius renginius - žymėti 

el.dienyne (kultūrinės kompetencijos 

rodiklių nustatymas klasei: 3-5).  

Metai Mokytojai, klasių 

vadovai, kviestiniai 

svečiai, projektų 

vadovė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.7. Bendradarbiauti su  gimnazijos 

sveikatos priežiūros specialiste, 

bibliotekos darbuotojomis, socialine 

pedagoge, tėvais. 

Metai Klasių vadovai, 

mokytojai, bibliotekos 

darbuotojos, pagalbos 

specialistai, tėvai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

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

kokybės kultūros kūrimą gimnazijoje. 

3.1. Kiekvienam 

prisiimti 

atsakomybę už 

gimnazijos 

rezultatus, tikslų 

įgyvendinimą, 

bendruomenišku

mą,  dialogo 

kultūros plėtotę. 

3.1.1. Vykdyti mokytojų metinės 

veiklos, bendruomenės valandų, grįstų 

tikslinga duomenų analize, atsakingu 

didaktinių kompetencijų į/si/vertinimu 

ataskaitų analizę. 

Birželis Administracija, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.2. Nustatyti prioritetines 

bendruomenės vertybes, susitarti dėl 

sprendimų priėmimo procedūrų.  

Birželis Administracija, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.3. Atsižvelgiant į gimnazijos 

tikslus, skatinti bendruomeniškumą ir 

bendruomenės narių dialogo kultūrą 

rengiant idėjų muges, edukacines 

veiklas, mokinių šešėliavimą tėvų 

darbovietėse, skaitytojų klubo veiklą, 

kt. (ne mažiau kaip kartą per m.m.).  

Birželis, 

gruodis 

Administracija, 

mokytojai, tėvai, 

projektų vadovė, 

bibliotekos vedėja 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.4. Vykdyti ugdomąjį konsultavimą, 

mokytojams pasidalinti veiksmingais 

mokymo(si) metodais, 

diferencijavimo, pamokos 

organizavimo klausimais, 

informatyviomis ir įdomiomis 

virtualiomis aplinkomis, naujomis 

metodinėmis priemonėmis. 

Metai Administracija, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.5. Per klasės valandėles (anketos) 

išsiaiškinti mokinių baimės suklysti 

pamokų metu priežastis, jas 

išanalizuoti, aptarti VGK (atsižvelgiant 

į NŠA 2020 apklausų rezultatus, kt. 

tyrimus). 

Metai Klasių vadovai, VGK Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2. 

Veiksmingai, 

konstruktyviai 

metodinėms 

grupėms, 

klasėms, tėvams 

dalyvauti 

analizuojant 

įstaigos 

duomenis ir 

planuojant, 

organizuojant, 

vykdant, 

įsivertinant 

veiklą, bei 

numatant 

3.2.1. Įtraukti bendruomenės narius dėl  

prioritetinių gimnazijos duomenų 

analize grįstų pamatuojamų 

kokybiškos veiklos rodiklių 

nustatymo. 

Metai Administracija, 

mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.2. Gimnazijos bendruomenėje 

išanalizavus įstaigos duomenis, pagal 

2016 m. patvirtintą veiklos kokybės 

įsivertinimo metodikos ir modelio 

sandarą, numatyti gimnazijos veiklos 

tobulintiną rodiklį. 

Pagal planą  VKĮG Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.3. Analizuoti gimnazijos duomenis 

ir remiantis gautais rezultatais bei 

išvadomis, įsivertinti 2021 metų 

veiklą. 

Gruodis VKĮG Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.4. Reglamentuoti mokytojo, Kovas Administracija, Žmogiš-
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veiklos 

tobulinimo 

rodiklius. 

metodinės grupės, metodinės tarybos 

veiklos kryptis.  

Metodinė taryba kieji 

ištekliai 

3.2.5. Organizuoti tėvų švietimą tema: 

bendradarbiavimas, pagalba, 

įsitraukimas, atsakomybė, kt. (tėvų 

susirinkimai, tėvų dienos, savaitės). 

Metai Administracija, klasių 

vadovai, mokytojai, 

pagalbos specialistai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.3. Vykdyti 

įsivertinimą, 

naudojant IQES 

online platformą 

ir kitus būdus. 

3.3.1. Vykdyti veiklos kokybės 

įsivertinimą, gimnazijos pažangą 

taikant NŠA pateiktas anketas IQES 

online sistemoje. 

Metai, 

gruodis  

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.3.2. Pagal poreikį vykdyti 3-IV kl. 

įvairias apklausas ir įsivertinimą: 3-5 

(mokytojų, mokinių, ugdymo kokybės 

ir pan.), naudojant IQES online 

platformą bei kitus skaitmeninius 

įrankius (pvz.: 

https://docs.google.com/https://www.

mentimeter.com/, https://apklausa.lt/  

ir kt.). 

Metai VKĮG, kiekvienas 

mokytojas 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.3.3. Vykdyti mokinių anketinės 

apklausas dėl nuotolinio mokymo -  

sunkumams nustatyti, priimtiniausioms 

pagalbos formoms išsiaiškinti. 

Metai VGK, VKĮG Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4. UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną. 
4.1. Kasmet 

nustatyti 

mokytojų 

įsitraukimo 

procentą į 

savirefleksiją ir 

veiklos 

įsivertinimą. 

4.1.1.  Kasmet atlikti savirefleksiją ir 

veiklos įsivertinimą (95 proc.). 

Birželis Mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.1.2. Kartu su kuruojančia dir. 

pavaduotoja pildant metinę veiklos 

ataskaitą numatyti kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis (95 proc.). 

Birželis Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2. Stebėti ir 

analizuoti SEU 

programos 

vykdymo įtaką 

mokinių 

mokymosi 

sėkmingumui, 

saugios ir 

palankios 

mokymosi bei 

ugdymosi 

aplinkos 

kūrimui. 

4.2.1. Atlikti naujai įstojusių (5-IV kl.) 

mokinių apklausą dėl adaptacijos. 

Spalis Socialinė pedagogė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2.2. Stebėti ir analizuoti mokinių 

emocinę būseną ugdymo/si proceso ir 

kitos veiklos metu: teikti pagalbą, 

inicijuoti individualius ar grupinius 

pokalbius, refleksijas, kurti 

bendradarbiaujančią aplinką pamokoje 

(1-2 apklausos). 

Nuolat Mokytojai, socialinė 

pedagogė, 

pagalbos specialistai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2.3. Atlikti mokinių apklausą dėl 

įsitraukimo/aktyvumo vykdant 

prevencines programas. 

Gruodis Klasių vadovai,  

SEU konsultantės 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2.4. Atlikti apklausą dėl klasės 

mikroklimato įvertinimo bei pokyčių 

nustatymo. 

Rugsėjis-

spalis 

VGK, 

Klasių vadovai 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2. STRATEGINIS TIKSLAS – tobulinti karjeros planavimo strategijas, regiono vaikų pritraukimą į 

gimnaziją. 

1. UŽDAVINYS. Formuoti atpažįstamą, unikalų gimnazijos įvaizdį. 

1.1. Formuoti 

reklaminį 

gimnazijos 

paketą (knygos / 

katalogai, 

plakatai, 

kalendoriai, 

skrajutės, 

1.1.1. Kurti ir pristatyti vaizdo klipus, 

kaip akademinių rezultatų produktą 

 

Metai G. Indriūnienė,  

R. Storastienė,  

D. Tankūnaitė,  

dailės ir muzikos 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.2. Organizuoti skaitmeninių 

Velykinių ir Kalėdinių atvirukų 

dirbtuves. 

Balandis, 

gruodis 

V. Rutkauskienė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://www.mentimeter.com/
https://apklausa.lt/
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lankstinukai, 

padėkos 

raštai/diplomai, 

video filmai, 

koncertų įrašai, 

kita). 

1.1.3. Sukurti mokyklos istorinį 

stendą, atsižvelgiant į gimnazijos 

vieningą stilių. 

Metai D. Tankūnaitė Gimnazi-

jos lėšos 

1.1.4. Parengti vieningą reklaminę 

informaciją apie gimnaziją, 

mokomąsias programas, renginius, 

tolimesnes studijų galimybes.  

Metai D. Tankūnaitė,  

G. Indriūnienė, 

R. Storastiene 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.5. Atnaujinti gimnazijos stendus ir 

jų turinį (mokytojų kambaryje, kt.) 

Metai D. Tankūnaitė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.1.6. Periodiškai papildyti gimnazijos 

bibliotekoje esantį dailės  

metodinių/informacinių leidinių ir 

katalogų fondą. 

Metai Bibliotekos vedėja, 

G. Indriūnienė,  

dailės mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.2. Sukurti ir 

įgyvendinti 

vieningą 

virtualios erdvės 

komunikavimo 

stilių. 

1.2.1. Atnaujinti gimnazijos internetinę 

svetainę. 

 

IV ketvirtis Direktorė Biudžeto 

lėšos 

1.2.2. Ugdymo procese diegti MS 

Office 365 Teams aplinką. 

Mokytojų, naudojančių MS Office 365 

Teams aplinką, dalis proc. (90). 

Nuo 

rugsėjo 

Visi mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

1.2.3. Buvusių gimnazijos mokinių, 

alumnų interviu, nuotraukos, citatos, 

pasidalinimai prisiminimais. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

meniniam 

(muzikiniam/dailės) 

ugdymui, klasių 

vadovai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

1.2.4. Atkartoti vieningą vizualizacijos 

stilių socialiniuose tinkluose 

(facebook, youtube ir kt.) 

 

Metai Facebook 

administratorius, 

projektų vadovė, 

meninių dalykų 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 1.3. Kurti 

išorinę reklamą, 

siekiant 

gimnazijos 

aplinkos 

išskirtinumo. 

1.3.1.Kasmet atnaujinti  išorinę 

vizualinę jubiliejinių simbolių  

reklamą (ženklus) 

II 

ketvirtis 

Dailės mokytojai Gimnazi- 

jos lėšos 

1.3.2. Įrengti funkcionuojančią  lauko 

klasę.  

Metai Dailės mokytojai Gimnazi-

jos lėšos 

1.3.3. Naudoti lauko klasę 

kontaktinėms pamokoms 1-IV klasių 

mokiniams (10-20 pamokų). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

1.3.4. Naudoti lauko klasę 

edukacinėms veikloms mokiniams,  

gimnazijos bendruomenei ir miesto 

visuomenei (2-4 renginiai per metus) 

Metai Administracija, 

projektų vadovė, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

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

vykdant kultūrines programas. 

2.1. Organizuoti 

regioninius, 

šalies renginius 

plėtojant 

mokinių 

saviraišką, 

kultūrines, 

pažintines, 

socialines,  

komunikavimo 

kompetencijas. 

2.1.1. B. Dvariono jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkurso regioniniai turai 

Pagal planą  V. Laukaitienė 

J. Vilienė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.2. Respublikinis ansamblinio 

muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už 

muziką“  

Balandžio 

23 

Darbo grupė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.3. Organizuoti regiono šeimų 

renginį-festivalį  ART Family 

Gegužės 5  Darbo grupė,  

J. Urbutienė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.4. Menų diena ir Arabeska Birželio 10 G. Indriūnienė, 

Mokinių taryba 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.1.5.Tarptautinis religinės muzikos ir Lapkričio Darbo grupė Žmogiš-
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meno festivalis, skirtas religinės 

muzikos, poezijos ir chorų globėjai šv. 

Cecilijai 

18-20 kieji 

ištekliai 

2.1.6.Vykdyti VII  Aukštaitijos  krašto  

M.J. Černienės vardo Aukštaitijos 

krašto jaunųjų stygininkų konkursą 

Lapkričio 

25 

V. Laukaitienė,  

darbo grupė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

2.1.7. Organizuoti tarptautinį mokinių 

meninės raiškos konkursą „Iš močiutės 

skrynios“. 

 

Gruodis Direktoriaus 

pavaduotojos 

meniniam 

(dailės/muzikiniam) 

ugdymui, dailės ir 

liaudies instrumentų 

metodinės grupės 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2. Tobulinti 

mokytojų 

tarpkultūrinio 

komunikavimo 

gebėjimus ir 

kompetencijas, 

rengti ir 

organizuoti 

nacionalinius, 

kitus projektus. 

2.2.1. Vykdyti mokytojų mokymus dėl 

gebėjimo rengti tarptautinius 

edukacinius projektus nacionalinėms 

švietimo ir kultūros įstaigoms. 

Metai D. Tankūnaitė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.2. Mokinių, mokytojų, dalyvavusių 

rengiant nacionalinius projektus, proc. 

Metai Mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.3. Organizuoti tęstinį regioninį 

meninį projektą „Europos pulsas“, 

skirtą susipažinti su įvairių Europos 

šalių muzikine kultūra. 

Gruodžio 

20 

Fortepijono mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.4. Organizuoti regioninį projektą 

„Dainų ir spalvų karuselė“  

 Birželio 1 Darbo grupė,  

J. Urbutienė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.5. Tęsti  ilgalaikį, integruotą 

projektą „Dainuoju Lietuvą, kaip 

džiaugsmą“ skirtą lietuvių 

kompozitorių chorinės dainos 

visuomenės istorinei atminčiai ir 

tapatybei paminėti. 

Balandžio 

28 

S. Tamoliūnienė, 

darbo grupė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.2.6. Regioninis fortepijoninės 

muzikos projektas „Džiazo galerija“ 

Gegužės 15 L. Ratkienė,  

darbo grupė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3. Plėtoti 

socialines 

partnerystes, 

vykdant 

Erasmus+ 

projektus ir kitas 

edukacines 

veiklas. 

2.3.1. Vykdyti socialinių partnerysčių 

tęstinumą vykdant ir dalyvaujant 

renginiuose (su Jūrmalos meno 

mokykla, Utenos meno mokykla, 

Šiaulių S.Sondeckio, Klaipėdos E. 

Balsio menų gimnazijomis, kt. 

Lietuvos ir užsienio įstaigomis). 

Metai Administracija, 

dailės/muzikos 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.2. Sudaryti 2-3 bendradarbiavimo 

sutartis su įstaigomis 

Metai Direktorė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.3. Organizuoti veiklas skirtas 

Panevėžiečio skulptoriaus Juozo 

Zikaro 140 metinių paminėjimui 

(veiklų skaičius, bendradarbiavimo 

sutartys). 

Metai Direktoriaus 

pavaduotoja dailės 

ugdymui, projektų 

vadovė, dailės 

mokytojai 

Projekto 

lėšos, 

žmogiš-

kieji 

ištekliai 

2.3.4. Dalyvauti tarptautiniuose  

Erasmus+ projektuose.  

(Mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių 

tarptautiniuose Erazmus+ projektuose, 

skaičius). 

Metai Administracija, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

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

savitą, inovatyvią gimnazijos veiklą, modernią edukacinę aplinką. 

3.1. Skleisti 

meninę 

3.1.1. Kurti dailės skaitmeninį turinį 

(video - profesiniam orientavimui), 

Metai Dailės mokytojai Žmogiš-

kieji 
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pedagogų patirtį 

ikimokyklinio ir 

bendrojo 

ugdymo 

įstaigose. 

skirtą ikimokyklinių, bendrojo ugdymo 

įstaigų vaikams.  

ištekliai 

3.1.2. Organizuoti gimnazijos mokinių 

pasirodymus (koncertus) 

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

įstaigose, vykdant sklaidą apie 

gimnaziją (ne mažiau kaip 4-5 

renginiai per pusmetį). 

Metai Menų mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.3. Parengti video koncertus, vesti 

konsultacijas ikimokyklinėse įstaigose. 

 

Metai Muzikos mokytojai, 

garso režisūros 

mokytojas, facebook 

administratorė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.4. Bendradarbiautis su Panevėžio 

pradine mokykla, Piniavos mokykla- 

darželiu 

Pravesti edukacines pamokas “Pažintis 

į muzikos šalį“ darželyje „Kastytis“, 

kt. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojos 

meniniam 

(muzikiniam, dailės) 

ugdymui, 

dailės/muzikos 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.5. Rengti kartu su BU įstaigomis 

edukacinius renginius (2-3 renginiai) 

Metai Direktoriaus 

pavaduotoja 

(bendrajam) ugdymui, 

BU mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.1.6. Telkti mokinių, mokytojų  

komandas, kuriančias ir pristatančias 

menines bei kitas gimnazijos veiklas 

(mokytojų, mokinių  proc.). 

Metai Ugdymo karjerai ir 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimui grupė, 

mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2. Plėtoti 

bendruomenės 

skaitmenines 

kompetencijas. 

3.2.1. Tobulinant mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo planavimą, 

vykdyti tikslingą IT mokytojų 

profesinį tobulėjimą. 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

(bendrajam, 

muzikiniam/dailės) 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.2. Supažindinti mokytojus, 

mokinius su Apple kompiuterių  

galimybėmis (70 proc.) 

Metai V. Rutkauskienė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.3. Apmokyti mokytojus dirbti su 

Google forms įrankiu (ne mažiau 15 

proc.) 

Metai V. Rutkauskienė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.4. Kurti skaitmenines ir metodines 

solfedžio, harmonijos, muzikos kūrinių 

analizės, muzikos istorijos ir muzikos 

teorijos priemones (priemonių sk). 

Metai Muzikos teorinių 

dalykų mokytojai 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.5. Kurti skaitmenines ir metodines 

BU, dailės priemones. 

Metai Dailės, BU mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.6. Vykdyti Saugesnio interneto 

savaitę, teikti nuorodas  Facebooke.  

Vasaris V. Rutkauskienė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.2.7. Mokytojų, naudojančių MS 

Office 365 Teams aplinką ugdymo 

procese (100 proc.) 

Nuo 

rugsėjo 

Mokytojai Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

3.3. Gerinti 

gimnazijos 

materialinę 

bazę, įsigyjant 

skaitmeninę 

įrangą, kitas 

priemones. 

3.3.1. Analizuoti meniniams dalykams 

priemonių poreikį. 

Pusmečių 

pabaigoje 

Administracija Biudžeto 

lėšos 

3.3.2. Analizuoti  BU dalykams 

priemonių poreikį. 

Pusmečių 

pabaigoje 

Administracija Biudžeto 

lėšos 

3.3.3. Nustatyti materialinių vertybių 

įsigijimo poreikį gimnazijai ir 

bendrabučiui. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

administracijai 

Biudžeto 

lėšos 

3.4. Vykdyti 

tęstinį kapitalinį 

3.4.1. Planuoti viešuosius pirkimus. I ketvirtis Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

Žmogiš-

kieji 
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remontą. administracijai ištekliai 

3.4.2. Vykdyti einamąjį bendrabučio 

kosmetinį remontą ir gimnazijos tęstinį 

kapitalinį remontą. 

Metai Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

administracijai. 

Bendrabučio 

valdytojai 

Valstybės 

lėšos, 

biudžeto 

lėšos 

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

4.1. Kurti 

modernias 

gimnazijos 

viešinimo 

priemones, 

siekiant 

pritraukti 

mokinius iš 

regiono. 

4.1.1. Paskirti  atsakingus  asmenis už 

gimnazijos veiklos viešinimą. 

Metai  Direktorė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2. Sistemingai 

analizuoti 

mokinių 

tolimesnės 

meninės 

karjeros 

pasirinkimo 

duomenis. 

4.2.1. Vykdyti suplanuotas ugdymo 

karjerai veiklas, plėtojant socialinės 

bendradarbystės ryšius. 

Metai  Ugdymo karjerai ir 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo grupė  

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2.2.Sistemingai teikti  klasės ir tėvų 

susirinkimų metu išsamią informaciją 

apie meno srities aukštojo mokslo 

studijų (universitetinių ir koleginių) 

programas bei aptarti stojimo 

reikalavimus. 

Metai  Klasių vadovai, 

ugdymo karjerai ir 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo grupė  

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

4.2.3. Sistemingai atlikti 8, II kl. 

mokinių ir IV kl. mokinių apklausas 

dėl tolimesnės karjeros pasirinkimo. 

Metai  Klasių vadovai, 

ugdymo karjerai ir 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo grupė 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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2021 vasario 10 d.                       
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