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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 
DIREKTORĖS ŽYDRŪNĖS PILKAUSKIENĖS 

 
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2023 m. ________________Nr. ________  

Panevėžys 
 
 

I SKYRIUS 
2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO IR 2022 METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
Panevėžio muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) 2020-2022 metų strateginio plano 

įgyvendinimo 2022 metų veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
Nr. V-82 sudaryta darbo grupė. Įgyvendinant Mokyklos 2022 metų veiklos planą, atsižvelgta į 
veiklos kokybės įsivertinimą, Mokyklos bendruomenės kryptingą tikslų siekimą, kokybiško 
mokymo ir mokymosi užtikrinimą, kūrybingos ir demokratiškos aplinkos formavimą. 

I tikslas. Tikslingas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų taikymas, užtikrinant 
ugdymo(si) kokybę.  

I tikslo 1. uždavinio „Vykdyti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gerinant švietimo 
prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas sudarė galimybę 
mokyklos bendruomenei nuolat stebėti ir vertinti Mokyklos veiklos kokybę, tobulinti ugdymo 
kokybę bei profesionalumą, reflektuoti pedagoginę veiklą, objektyviai įsivertinti Mokyklos veiklos 
kokybės būklę, Mokyklos bendruomenės nariams aktyviai ir atsakingai dalyvauti planuojant 
Mokyklos plėtrą, nuolat stebėti ir didinti ugdymosi pažangą, patvirtinti gerąją praktiką ir ją plėtoti. 
Mokyklos įsivertinimo metu naudoti (įsi)vertinimo modeliai: į tikslus orientuotas vertinimas; į 
vartotoją orientuotas vertinimas; į organizacijos mokymąsi orientuotas vertinimas. Plačiau<<< 

I tikslo 2. uždavinio „Teikti grįžtamąjį ryšį, aptariant vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus ir 
pažangą su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais“ įgyvendinimas. Išsami informacija apie 
mokinių daromą pažangą, pasiekimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) yra teikiama Tamo 
dienyno pagalba. Dienyne užregistruoti FŠPU muzikinio ir šokio ugdymo programų – 587, NVŠ 
programų – 163, NSŠ – 13 mokiniai. Prisijungusių prie Tamo dienyno FŠPU programoje 
besimokančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) yra 461, tai sudaro 78,53 proc. Mokinių tėvai 
(globėjai, rūpintojai), dalyvavę apklausoje, teigė, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko daromą 
pažangą, pasiekimus, mokymosi spragas (tėvų (globėjų rūpintojų pritarimo teiginiui procentas 82,01 
proc. – 3 lygis). Mokytojai laiku informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių 
mokymąsi, pasiekimus ir spragas (mokytojų pritarimo teiginiui procentas 90,38 proc. – 4 lygis). 

II tikslas. Harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti plačias 
neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugas bei suteikianti 
muzikinį ir šokio meninį išsilavinimą ir pradinę meninę kompetenciją vaikams bei jaunimui, 
įtvirtinanti kiekvieno bendruomenės nario „mokymosi visą gyvenimą“ nuostatą. Bendruomenės 
meninių kompetencijų ugdymas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklas.  

II tikslo 1 uždavinio „Aktyvinti mokyklos meno kolektyvų veiklą“ įgyvendinimas. 2022 m. 
birželio 15 d. suorganizuotas tradicinis meno kolektyvų koncertas Panevėžio muzikiniame teatre. 
Jame dalyvavo 92,86 proc. Mokyklos meno kolektyvų. Panevėžio muzikinio teatro miuziklo 
„Muzikos garsai“ keturiuose spektakliuose, dalyvavo 13 Mokyklos mokinių. Tradiciniame tautinių 
šokių festivalyje „Draugai draugams“ Mokyklą atstovavo lietuvių liaudies šokio meno kolektyvas 
„Pynimėlis“. Aktyvi meno kolektyvų ir solistų koncertinė veikla Mokykloje, mieste ir šalyje. 
Dalyvauta 52 mokykliniuose renginiuose, 60 renginių – koncertų Panevėžio mieste, 12 renginių 
šalyje. 

II tikslo 2 uždavinio „Užtikrinti mokyklos organizuojamų renginių, projektų tęstinumą ir 
naujų atsiradimą“ įgyvendinimas. Sėkmingai įgyvendintas ES projektas „Neformalaus vaikų 
švietimo paslaugų plėtra“. Parengtos 2 naujos NVŠ programos, veiklose dalyvavo per 80 mokinių. 
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Tikslingai įgyvendinti projektai, gavę Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo meno 
projektų finansavimą:  

Projektas „Skambėk Ašarėle“. Suorganizuota 18 koncertų, kuriuose dalyvavo per 400 
žiūrovų. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, 
kūrybingumo ugdymui ir sklaidai Panevėžio miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityje. 
Puoselėti šalies kultūrines, menines bei dvasines vertybes.  

Projektas „Kitoks akordeonas“. Suorganizuotos 7 edukacinės programos Panevėžio miesto 
ir rajono mokiniams, kuriuose dalyvavo per 210 žiūrovų. Projekto tikslas – ugdyti Panevėžio miesto 
pradinukų pilietiškumą, tautiškumą ir socialines, kultūrines bei pažinimo kompetencijas, formuoti 
tautinę ir kultūrinę savimonę.  

Projektas „Muzikinė paletė“. Suorganizuoti 6 koncertai ir 1 edukacinė programa. Dalyvavo 
per 350 žiūrovų. Projekto tikslas – ugdyti vaikų menines ir bendrąsias kompetencijas, bendrauti ir 
bendradarbiauti su Lietuvos muzikos mokyklų auklėtiniais ir muzikais profesionalais, suteikti 
galimybę išskirtinių gebėjimų muzikai vaikams kartu su jais muzikuoti.  

Projektas „IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“. Konkurse dalyvavo 240 
dalyvių. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo koncertinę veiklą, populiarinti muzikavimą 
liaudies ir tautiniais (koncertinės kanklės, chromatinės birbynės, lamzdeliai, skrabalai) muzikos 
instrumentais. Turtinti pedagogų darbo patirtį, vykdyti kultūrinį švietėjišką Lietuvos ugdymo įstaigų 
bendradarbiavimą.  

Projektas „Ir aš galiu“. Projektą įgyvendino per 50 dalyvių, klausytojų – 100. Projekto 
tikslas – tarptautinę vaikų gynimo dieną, visiems vaikams, norintiems bei nedrįstantiems muzikuoti 
scenoje, sudaryti galimybę saugioje aplinkoje viešai išreikšti save. Padėti vaikui ištrūkti iš savo 
patogaus, įprasto pasaulio, kad galėtų peržengti ribą tarp „aš negaliu“ ir „aš galiu“.  

Projektas „Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“. 
Konkurse dalyvavo 69 jaunieji atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos. 
Projekto tikslas – suorganizuoti Tarptautinį jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursą „Muzikinis 
pavasaris“.  

Respublikinis projektas „Atsigręžk“. Suorganizuoti 3 koncertai Panevėžio Šv. Juozapo 
senelių globos namų gyventojams, Panevėžio specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro 
mokiniams, Panevėžio l/d „Dobilas“ ugdytiniams. Dalyvavo per 100 dalyvių. 

2022 m. vasario 17 d. suorganizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija 
„Šiuolaikinių ir tradicijų mokymo būdų bei metodų dermė“. Įgyvendintas konferencijos tikslas, 
pagilintos mokytojų dalykinės kompetencijos. Konferencijoje dalyvavo 77 dalyviai iš Lietuvos. 
Sėkmingai suorganizuoti ir įgyvendinti respublikiniai festivaliai: festivalis „Muzikos garsai“, 
kuriame dalyvavo 54 dalyviai, grojantys antruoju muzikos instrumentu (fortepijonu); festivalis 
„Muzikuokime drauge“, festivalyje dalyvavo per 100 dalyvių; festivalis „Elektroninių garsų 
mozaika“, dalyvavo 48 dalyviai. 

Suorganizuoti tradiciniai koncertai mokykloje: Kalėdiniame koncerte „Advento tyla“ 
dalyvavo  100 mokinių, žiūrovų – 130; koncerte „Kalėdinė girlianda“ dalyvavo 100 mokinių, žiūrovų 
– 130, koncerte, skirtame Vasario 16 d. paminėti, dalyvavo 50 dalyvių, žiūrovų – 120, koncerte, 
skirtame Kovo 11 d. paminėti dalyvavo 40 dalyvių, žiūrovų – 150, profesinės linkmės muzikinio 
ugdymo programos mokinių koncerte dalyvavo 15 mokinių, žiūrovų – 80. 

II tikslo 3 uždavinio „Bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir bendruomenėmis, 
organizuojant mokyklos renginius“ įgyvendinimas. 2022 metais pasirašytos 9 bendradarbiavimo 
sutartys: su Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (2022 m. sausio 12 d. 
sutarties Nr. BS-1); Kultūros centru Panevėžio bendruomenių rūmais (2022 m. vasario 2 d. sutarties 
Nr. B-2); Molėtų menų mokykla (2022 m. birželio 4 d. sutarties Nr. SUT-42); Panevėžio „Minties“ 
gimnazija“ (2022 m. birželio 9 d. sutarties Nr. SUT-11); Panevėžio l/d „Rugelis“ (2022 m. rugsėjo 
23 d. sutarties Nr. SUT-73); Šiaulių Dainų muzikos mokykla (2022 m. gruodžio 6 d. sutarties Nr. 
SUT-93); Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla (2022 m. gruodžio 6 d. sutarties Nr. SUT-94); 
Palangos Stasio Vainiūno menų mokykla (2022 m. gruodžio 7 d. sutarties Nr. SUT-95); Vytauto 
Didžiojo universiteto Muzikos akademija (2022 m. gruodžio 22 d. Nr. 104). Su Estijos 1-ąja muzikos 
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mokykla ir Latvijos Valmieros muzikos mokykla aptartos bendradarbiavimo gairės stiprinant 
mokinių kolektyvinį muzikavimą, ugdant partnerystės, komunikavimo, bendradarbiavimo, 
kompetencijas, kultūrinio identiteto sampratą. Susitarta dėl bendradarbiavimo prioritetinių sričių, 
įgyvendinant bendrus muzikinio ir meninio švietimo projektus, bendradarbiaujant, sudarant 
palankias sąlygas mokytojams kelti dalykinę, pedagoginę kvalifikaciją, bendradarbiaujant 
lygiateisės partnerystės sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo, vietos bendruomenės vystymo, 
nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymo tikslais.  

Suorganizuota 18 edukacinių pamokų – koncertų, renginių Panevėžio miesto ir rajono 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo įstaigose. Sėkmingi meno kolektyvų ir solistų 
pasirodymai Panevėžio muzikiniame teatre, Panevėžio teatre „Menas“, Panevėžio miesto dailės 
galerijoje, Panevėžio Juozo Miltinio teatre, Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose, Panevėžio 
specialiojoje mokykloje – daugiafunkciniame centre, Kultūros centre Panevėžio bendruomenių 
rūmuose, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje ir kt. 

III tikslas. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas, puoselėjimas.  
III tikslo 1 uždavinio „Modernizuoti mokymo priemones, kurios atitiktų mokymo 

programų turinį ir ugdytinių gebėjimus bei amžių“ įgyvendinimas. 2022 metai nupirkta: 
fortepijonas 1 vnt., marimba 1 vnt., skaitmeninis pianinas 1 vnt., kolonėlė 1 vnt., gitara 1 vnt., 
klasikinė gitara 1 vnt., būgnų komplektas 1 vnt., lėkštės būgnams 3 kompl., stovų komplektas 
būgnams 1 vnt., pedalas bosiniam būgnui, stovas soliniam būgnui 1 vnt., akordeonas 2 vnt., pakojis 
gitarai 2 vnt., laikikliai gitarai 2 vnt., stiprintuvas bosinei gitarai, plastikai būgnams 4 vnt., 
dempferavimo žiedas būgnams 3 vnt., padas treniruoklis būgnininkui 2 vnt., stovas soliniam būgnui 
2 vnt., mikrofonai 4 vnt., stovai natoms 11 vnt., metronomai 2 vnt., pedalas sintezatoriui, strykas 
violončelei 1 vnt., kėdutė pianistui 1 vnt., diržai akordeonui 2 vnt., diržų susegimas akordeonui 1 
vnt., dėklai akordeonui 3 vnt., atsarginės detalės sintezatoriui 10 vnt., elektrinio pianino detalės 8 
vnt., kostiumo dalis šokėjams (kapišonas) 10 vnt., užvalkalas fortepijonui 1 vnt. 2022 metais iš 
projektinių lėšų įsigyta mokymo priemonių ir instrumentų: tradicinės 12 stygų kanklės su įdėklu 2 
vnt., dūdmaišis – Labanoro dūda 1 vnt., stygų akustinei gitarai 3 kompl., stygos elektrinei gitarai 5 
vnt., pakojai 3 vnt., strykai smuikui 23 vnt., stovas natoms 1 vnt., stygos smuikui 17 kompl., stygos 
klasikinei gitarai 5 kompl., stygos violončelei 1 kompl., derinimo mašinėlė smuikui 4 vnt., trimitas 
3 vnt., tepalas trimito derinimo kulisai 1 vnt., tepalas trimitui pompoms 1 vnt., antpetėlis smuikui 4 
vnt., kanklės kontrabosinės 1 vnt., pianisto kėdutės 4 vnt.  

III tikslo 2 uždavinio „Ugdymo procese taikyti IKT, susiejant mokomųjų teorinių ir 
praktinių dalykų turinį“ įgyvendinimas. 2022 metais nupirktas lazerinis spalvotas spausdintuvas 1 
vnt., ZOOM kamera, nešiojami kompiuteriai 4 vnt., stacionarūs kompiuteriai su programine įranga 
4 vnt., 12 planšetinių kompiuterių. Renginių filmavimui ir nuotraukų talpinimui mokyklos 
internetinėje svetainėje, nupirkta filmavimo kamera ir skaitmeninis fotoaparatas. 

III tikslo 3 uždavinio „Turtinant mokyklos materialinę bazę, efektyviai valdyti išteklius“ 
įgyvendinimas. Mokykla 2022 m. gruodžio 31 d. 1,2 proc. paramos lėšų gavo 1178,33 Eur. 
Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas –15995,00 Eur, iš savivaldybės 
administracijos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti (NVŠ) – 12195,00 Eur, 
projektinės lėšos – 3800,00 Eur. Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo meno projektų 
finansavimą gavę projektai: „Skambėk Ašarėle“ , gauta 2200 Eur., „Kitoks akordeonas“, gauta 400 
Eur., „Muzikinė paletė“, gauta 500 Eur., „IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, 
gauta 500 Eur., „Ir aš galiu“, 200 Eur., „Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis 
pavasaris“, 200 Eur. 
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II SKYRIUS 
2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  
(toliau – užduotys) 

Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. Švietimo 
prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Plėtoti 
duomenų 
analize ir 
įsivertinimu 
grįstą švietimo 
kokybės kultūrą 
mokykloje, 
vykdant 
mokyklos 
kokybės 
įsivertinimą ir 
priimant 
bendrus 
susitarimus 
neformaliojo 
švietimo 
programų 
kokybei ir 
prieinamumui 
mokykloje 
užtikrinti. 

8.1.1. Parengtas 1 
tarptautinis projektas 
finansavimui gauti 

8.1.1. 2022 metais parengtas ir 
pateiktas Lietuvos kultūros tarybai, 
programai: TKR Panevėžio aps. 
prioritetas: Panevėžio regiono 
kultūros ir meno skatinimas 2023-
3, projektas „Baltijos šalių muzikos 
mokyklų styginių orkestrų 
festivalis „Muzikuojantis 
jaunimas“. Tarptautinio projekto 
tikslai: sudaryti sąlygas Baltijos 
šalių muzikos mokyklų styginių 
orkestro dalyviams (vaikams ir 
jaunimui) plėtoti meninę 
saviraišką, ugdyti kūrybingumą, 
vykdyti styginių instrumentų 
orkestro koncertinės programos 
sklaidą Panevėžio miesto 
bendruomenėje, šalyje, užsienyje; 
populiarinti kiekvienos šalies 
nacionalinį muzikinį paveldą 
pritaikant styginiam orkestrui. 
8.1.2. Sėkmingai įgyvendinamas 
ES projektas „Neformalaus vaikų 
švietimo paslaugų plėtra“.  
Parengtos 2 naujos programos: 
„Mažais žingsneliais link 
muzikavimo meno kolektyve“, 
„Muzikavimas meno kolektyve“. 
8.1.3. 2022 metais atnaujintos 
pradinio ir pagrindinio muzikinio, 
šokio formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo programos 1-8 
klasėms, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2022-01-04 
įsakymu Nr. V-4 „Dėl bendrųjų ir 
valstybės savivaldybių biudžetų 
finansuojamų neformaliojo 
švietimo programų kriterijus aprašo 
patvirtinimo“. Programose 
nurodoma kokios kompetencijos 
bus ugdomos ir kaip dažnai bus 
vertinamos/įsivertinamos, kokių 
pasiekimų siekiama, kokiais 
metodais ir dažnumu jie bus 
vertinami/įsivertinami (Panevėžio 

8.1.2. Parengta nauja NVŠ 
programa tiksliniam 
finansavimui valstybės 
biudžeto lėšomis, skirta 
specialiųjų poreikių 
mokiniams 
8.1.3. Programų 
koregavimas, 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 
patvirtintą Bendrųjų iš 
valstybės ar savivaldybių 
biudžetų finansuojamų 
neformaliojo švietimo 
programų kriterijų aprašą 
Neformaliojo švietimo 
programų kriterijų aprašą 
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muzikos mokyklos direktoriaus 
2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas 
Nr. V-47 „Dėl Panevėžio muzikos 
mokyklos formalųjį švietimą 
papildančio muzikinio ir šokio 
ugdymo programų tvirtinimo“). 

8.2. Sveikos, 
saugios emocinės 
ir fizinės aplinkos 
mokykloje 
užtikrinimas. 

Ieškoti 
finansavimo 
šaltinių 
ugdymo(si) 
priemonių ir 
aplinkų 
modernizavimu
i. 

8.2.1. Atliktas mokyklos 
III aukšto remontas, 
įrengta poilsio zona 
mokiniams 

8.2.1. Negavus papildomo 
finansavimo III aukšto remontui, 
Mokykla savo lėšomis, mokinių 
saugumui, įrengė pertvaras 
centrinėje laiptinėje (250,28 Eur.). 
8.2.2. Atliktas 6 klasių remontas 
(11618,14 Eur.).  
8.2.3. Nupirktas fortepijonas 
„Seiler 186 Ritmo“ (34,969 Eur iš 
jų 25000 Eur savivaldybės lėšos, 
9,969 Eur Mokyklos lėšos)).  
8.2.4. Mokykla dalyvavo ES 
projekte „Neformalaus vaikų 
švietimo paslaugų plėtra“. Gautas 
12195,00 Eur. finansavimas, 
įsigyta mokymo priemonių ir 
instrumentų. Sėkmingai 
įgyvendintas projektas „Kitoks 
akordeonas“, gavęs Panevėžio 
miesto savivaldybės Vaikų ir 
jaunimo meno projektų 
finansavimą, nupirktas akordeonas 
(400 Eur.).  

8.2.2. Atliktas dviejų 
klasių remontas 
8.2.3. Nupirktas 
koncertinis rojalis 
mokyklos Koncertų salėje 
8.2.4. Parengtas 1 
projektas ugdymo(si) 
priemonių ir aplinkų 
modernizavimui 
finansavimui gauti 

8.3. 
Bendradarbiavimo 
kultūros 
puoselėjimas 
užmezgant ryšius 
su Aukštosiomis 
mokyklomis, su 
užsienio muzikos 
ir meno 
mokyklomis, 
Panevėžio STEAM 
centru. 

Pasirašyti 
bendradarbiavi
mo sutartis, 
susitarti dėl 
veiklų 
prioritetų. 

8.3.1. Pasirašyta 1 
bendradarbiavimo sutartis 
su VDU MA, susitarta dėl 
bendradarbiavimo krypčių 

8.3.1. 2022 metais pasirašytos 9 
bendradarbiavimo sutartys: su 
Panevėžio miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuru (2022 
m. sausio 12 d. sutarties Nr. BS-1); 
Kultūros centru Panevėžio 
bendruomenių rūmais (2022 m. 
vasario 2 d. sutarties Nr. B-2); 
Molėtų menų mokykla (2022 m. 
birželio 4 d. sutarties Nr. SUT-42); 
Panevėžio „Minties“ gimnazija“ 
(2022 m. birželio 9 d. sutarties Nr. 
SUT-11); Panevėžio l/d „Rugelis“ 
(2022 m. rugsėjo 23 d. sutarties Nr. 
SUT-73); Šiaulių Dainų muzikos 
mokykla (2022 m. gruodžio 6 d. 
sutarties Nr. SUT-93); Klaipėdos 
Juozo Karoso muzikos mokykla 
(2022 m. gruodžio 6 d. sutarties Nr. 
SUT-94); Palangos Stasio 

8.3.2. Pasirašyta 1 
bendradarbiavimo sutartis 
su Latvijos muzikos ir 
meno mokykla, susitarta 
dėl bendradarbiavimo 
krypčių 
8.3.3. Pasirašyta 1 
bendradarbiavimo sutartis 
su Panevėžio STEAM 
centru, susitarta dėl 
bendradarbiavimo krypčių 
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Vainiūno menų mokykla (2022 m. 
gruodžio 7 d. sutarties Nr. SUT-
95); Vytauto Didžiojo universiteto 
Muzikos akademija (2022 m. 
gruodžio 22 d. Nr. 104). Susitarta 
dėl bendradarbiavimo prioritetinių 
sričių įgyvendinant bendrus 
muzikinio ir meninio švietimo 
projektus, bendradarbiaujant, 
sudarant palankias sąlygas 
mokytojams kelti dalykinę, 
pedagoginę kvalifikaciją, 
bendradarbiaujant lygiateisės 
partnerystės sąlygomis, tarptautinio 
bendradarbiavimo, vietos 
bendruomenės vystymo, 
nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio 
identiteto vystymo tikslais. 
8.3.2. Su Estijos 1-ąja muzikos 
mokykla ir Latvijos Valmieros 
muzikos mokykla, aptartos 
bendradarbiavimo gairės stiprinant 
mokinių kolektyvinį muzikavimą, 
ugdant partnerystės, 
komunikavimo, bendradarbiavimo, 
kompetencijas, kultūrinio identiteto 
sampratą.  
8.3.3. 2021 m. gruodžio 15 d. 
pasirašius bendradarbiavimo sutartį 
su Panevėžio švietimo centru, 2022 
metų pradžioje buvo aptartos 
STEAM kryptys ir galimybės 
FŠPU Sintezatoriaus 5-8 kl. 
programos tobulinimui.  

8.4. Užtikrinti 
grįžtamojo ryšio 
svarbą ugdymo 
kokybei ir mokinių 
kompetencijoms. 

Organizuoti 
mokymus 
mokyklos 
mokytojams 
„Grįžtamojo 
ryšio galia“, 
„Grįžtamasis 
ryšys ir 
mokinių 
savirefleksija“. 
Išnaudoti 
mokyklos 
elektroninio 
dienyno 
galimybes 
grįžtamojo 
ryšio apie 
mokinių 
pažangą ir 
pasiekimus 
mokinių tėvams 

8.4.1. 70 proc. mokytojų 
pagilins dalykines 
kompetencijas 

8.4.1. 67 mokytojai (90,54 proc.) 
(19,71 proc. daugiau negu 2021 
metais) ugdėsi bendrąsias 
(lyderystės, kūrybiškumo, 
problemų sprendimo ir kritinio 
mąstymo, nuolatinio tobulėjimo, 
organizacijų ir pokyčio valdymo, 
socialines ir emocines, 
skaitmeninio raštingumo) ir 
specialiąsias (ugdytinio ir jo 
aplinkos pažinimo, ugdymo(si) 
turinio kūrimo, valdymo ir 
įgyvendinimo, pasiekimų vertinimo 
ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo, 
profesinės veiklos tyrimo, 
profesinės partnerystės, 
bendravimo ir bendradarbiavimo) 
kompetencijas.  
8.4.2. TAMO dienyne užregistruoti 
FŠPU muzikinio ir šokio ugdymo 
programų – 587, NVŠ programų – 

8.4.2. 70 proc. visų 
besimokančių mokinių 
tėvų (globėjų, rūpintojų) 
turės prisijungimo 
duomenis ir bus aktyvūs 
priimant bendrus 
susitarimus dėl ugdymo 
kokybės mokykloje 
8.4.3. Stebėta 80 proc. 
mokytojų veikla, atliktas 
tyrimas, kiek grįžtamasis 
ryšys koreliuoja su 
ugdomomis mokinių 
kompetencijomis 
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(globėjams, 
rūpintojams). 
Ugdymo 
proceso 
stebėsena, 
akcentuojant 
grįžtamojo 
ryšio ir mokinių 
savirefleksijos 
svarbą 

163, NSŠ – 13 mokinių. 
Prisijungusių prie Tamo dienyno 
FŠPU programoje besimokančių 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
yra 461, tai sudaro 78,53 proc. 
8.4.3. Stebėta 83,78 proc. mokytojų 
ugdomoji veikla. Atliktas tyrimas, 
kurio tikslas išsiaiškinti, kiek 
grįžtamasis ryšys koreliuoja su 
mokytojų kompetencijomis, 
motyvacija ir ugdomomis mokinių 
kompetencijomis. Tyrime dalyvavo 
91,89 proc. mokytojų (iš 74). 

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. 8.2.1. Atlikti III a. remontą. Negautas finansavimas 
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
Užduotys/veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Pritraukta papildomai lėšų 2022 m. gegužės mėn. Panevėžio prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų dovana – kelionė 
autobusu į Molėtus Mokyklos gabiausiems 
mokiniams. 
2022 m. birželio 10 d. labdaros renginys – 
koncertas „Vakarienė tamsoje“, Panevėžio PC 
„Vasaryje“, kurį organizavo Panevėžio Lions 
klubas. Padovanotas 80 bosų akordeonas.  
2022 m. gruodžio 3 d. labdaros vakaras 
buvusiems „Ekrano“ gamyklos darbuotojams 
Panevėžio bendruomenių rūmuose. Gauta 1000 
Eur. parama. 

3.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Suorganizuota 18 edukacinių pamokų – koncertų 
Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinio 
ugdymo, bendrojo ugdymo įstaigose. Sėkmingi 
meno kolektyvų ir solistų pasirodymai 
Panevėžio muzikiniame teatre, Panevėžio teatre 
„Menas“, Panevėžio dailės galerijoje, Panevėžio 
Juozo Miltinio teatre, Panevėžio Šv. Juozapo 
globos namuose, Panevėžio specialiosios 
mokyklos – daugiafunkciniame centre, Kultūros 
centre Panevėžio bendruomenių rūmuose, 
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės 
viešojoje bibliotekoje ir kt. 

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

4.1. Nėra    
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IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 
atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. 2022 metais tobulintos kompetencijos 

7.1. Gilinti žinias organizuojant veiksmingą vidinę komunikaciją: 
1. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Į švietimo tobulinimą orientuota vadybos kultūra“ V modulis 
„Darbo santykių ypatumai švietimo sektoriuje“ (8 val.); 
2. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“. Seminaras 
„Veiklos dokumentų valdymo švietimo įstaigoje aktualijos 2022 metais“ (40 val.); 
3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant patirtinio 
mokymo(si) strategiją“ II modulis „Patirtinio mokymo(si) strategijos įgyvendinimas STEAM dalykų 
pamokose: Jurbarko ir Tauragės r. mokyklų patirtis“ (24 val.); 
4. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Įstaigos struktūros, procesų ir išteklių valdymas“ III modulis 
„Būtinos tvarkos įstaigoje pagal naująjį FAĮ“. 
7.2. Gilinti žinias ugdant įgūdžius, norint sėkmingai vesti derybas ir susitarti nenusileidžiant: 
1. Konferencija „Šiuolaikinio mokyklos vadovo žingsniai į sėkmę...“ (6 val.); 
Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 
mokymai (40 val.); 
2. Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Į mokymą(si) orientuoto ugdymo proceso organizavimas“ VI 
modulis „Bendradarbiavimas – galimybė mokytis lyderystės ir inciatyvos“ (19 val.). 

 
 
 
 
Direktorė                           Žydrūnė Pilkauskienė 


