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Panevėžio muzikos mokyklos 

Direktoriaus 2022 m. sausio 12 d.  

Įsakymu Nr. V-2 

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLA 

Panevėžio muzikos mokyklos veiklos tobulinimo planas, po Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės  2021 m. lapkričio 30 d.  

vertinimo 

Eil. 

Nr. 

Tobulintini 

veiklos rodikliai 

ir (ar) jų aspektai 

Priemonė Terminas Atsakingi asmenys Lėšos Laukiamas rezultatas 

1.  Grįžtamasis ryšys 

(3.2. Teikėjas 

reguliariai aptaria 

vaiko ugdymo(si) 

eigą, pasiekimus ir 

pažangą su tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

Teikti išsamią informaciją 

apie mokinės(io) daromą 

pažangą, pasiekimus e. 

dienyne Tamo. 

Nuolat per mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) laiku gaus 

informaciją apie 

mokinio(ių) mokymosi 

pažangą ir pasiekimus 

Atnaujinti Panevėžio 

muzikos mokyklos 

Elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatus 

Iki 2022-08-31 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinti e. dienyno 

tvarkymo nuostatai 

Atnaujinti Panevėžio 

muzikos mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

tvarkos aprašą 

Iki 2022-08-31 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujintas Mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

tvarkos aprašas 

Seminaras „NVŠ įstaigų – 

teikėjų vertinimas ir 

grįžtamasis ryšys“ 

2022-01-31 

2022-02-08 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

80 proc. mokytojų pagilins 

bendrąsias kompetencijas 

2.  Fizinė ugdymo(si) 

aplinka ir 

priemonės (10.3. 

Ugdymui 

organizuoti turima 

reikalinga įranga ir 

priemonės, kurios 

Įsigyti 1 80 bosų akordeoną, 

1 pianiną, 4 stacionarius 

kompiuterius. 

Atlikti 2 klasių remontą. 

Atlikti III aukšto remontą, 

įrengiant poilsio zoną 

mokiniams. 

Iki 2022-12-31 Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

mokyklos 

specialiosios 

lėšos, kiti 

šaltiniai. 

Įsigyti muzikos 

instrumentai ir 

kompiuterinė įranga. 

Atliktas 2 klasių ir III a. 

koridoriaus remontas 



atitinka programos 

turinį ir ugdytinių 

amžių) 

Suorganizuoti labdaros 

koncertą 

Iki 2022-12-31 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokyklos taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pritrauktos papildomos 

lėšos mokinių poilsio 

zonoms įrengti 

Parengti 3 projektus, siekiant 

pritraukti lėšas 

Iki 2022-12-31 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektinės lėšos leis 

atnaujinti muzikos 

instrumentus 

3.  Duomenimis 

grįstas sprendimų 

priėmimas (13.2. 

Duomenys 

naudojami 

tobulinant NVŠ 

teikėjo strategiją, 

metinius veiklos ir 

ugdymo planus) 

Vykdyti mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimą už 

2020-2021 m. m. mokslo 

metus  

Iki 2022-05-01 Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, 

duomenys naudojami 

tobulinant mokyklos 

strategiją ir rengiant 2023 

m. metinį veiklos ir 2022-

2023 m. m. ugdymo planus. 

Atlikti tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokinių 

nuomonės tyrimą „Ugdymo 

proceso kokybė teikiant 

grįžtamąjį ryšį“ 

Iki 2022-12-31 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Apklausoje dalyvaus apie 

70 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokinių. Tyrimo 

duomenys bus panaudoti 

mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

Atlikti tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nuomonės tyrimą 

„Ugdymo proceso 

užtikrinimas mano vaikui“ 

Iki 2022-06-23 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Apklausoje dalyvaus apie 

70 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų). Tyrimo 

duomenys bus panaudoti 

ugdymo proceso 

tobulinimui“ 

 

 

 

Direktorė                      Žydrūnė Pilkauskienė 


