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2020-2021 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA 
 

2020-2021 m.m. tikslas buvo – tenkinti mokinių saviraiškos ir ugdymosi poreikius. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo suformuluoti 3 uždaviniai: 

- Uţtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

- Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui  atskleisti ir plėtoti gabumus dailei. 

- Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti meninėje kūrybinėje veikloje (parodose, konkursuose, 

projektuose). 

  

 Siekiant įgyvendinti šiuos uţdavinius, ugdymas mokykloje 2020-2021 mokslo metais 

buvo organizuojamas keturiuose ugdymo kursuose: ankstyvajame, pradiniame, pagrindiniame ir 

tiksliniame. Į šiuos kursus mokiniai buvo priimami įvertinus jų gebėjimus dailei, atsiţvelgus į jų amţių 

ir anksčiau baigtą mokymosi kursą. 2020-2021 m.m. buvo formuojamos mokamos grupės mokymuisi 

pagal individualias programas, kuriose galėjo mokytis vaikai, kurie ruošiasi būsimoms dailės 

studijoms, taip pat suaugusieji, norintys lavinti savo gebėjimus dailei.  

Ugdymas mokykloje buvo vykdomas pagal bendrąsias programas, kurios sudarytos pagal 

Papildomo ugdymo ekspertų komisijos aprobuotas dailės mokyklų bendrąsias programas ir dailės 

mokyklų programines nuostatas. Mokykloje vykdomos programos 2011 m.  (pakartotinai 2018 m. ir 

2021 m.) buvo atnaujintos ir pakoreguotos pagal Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurioms  

2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-54-18 pritarė Panevėţio miesto savivaldybės taryba. 

2020-2021 m.. Dailės mokykloje dirbo 15 mokytojų, mokėsi 405 mokiniai (2019 m. spalio 1 

d.), buvo suformuota 31 klasių komplektas ir 3 mokamos grupės. Maţiausias mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) buvo7, didţiausias – 15. 

2020-2021 m. m. mokiniai mokėsi 35 savaites. Mokiniai mokėsi pagrindinių dalykų – piešimo, 

tapybos, skulptūros, dailėtyros, pasirinkto dalyko (piešimo, tapybos, grafikos) kompoziciją, fotografiją. 

Paskelbus Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, nuo lapkričio 9 d. iki geguţės 31 d. ugdymas 

buvo vykdomas nuotoliniu būdu, o nuo geguţės 31 d. iki mokslo metų pabaigos – mišriu. 

 Vasaros praktikos uţsiėmimai nuo birţelio 1 d. iki birţelio 11 d. vyko mišriu būdu. 

Mokinių paţanga ir pasiekimai buvo vertinami per mokinių kūrybinių darbų perţiūras, 

kurios vyko kiekvieno pusmečio pabaigoje (2021 m. sausio mėn. ir 2021 m. birţelio mėn.). Pagrindinio 

ugdymo kurso 4 klasės 40 mokinių ir viena tikslinio ugdymo kurso mokinė 2021 m. birţelio pradţioje 

pristatė baigiamuosius darbus.  

2020-2021 m. m. ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo programą baigė 38 mokiniai, 

pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą – 41 mokinys, pagrindinio dailės 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą – 40 mokinių, kryptingo dailės formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programą – 1 mokinė. Neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimai (kodas 9201) 

buvo išduoti 24 mokiniams, baigusiems pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programą, 40 mokinių, baigusių pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, 1 

mokinei, baigusiai kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. 

Per mokslo metus vyko aktyvi parodinė veikla – vyko parodos mokyklos viešosiose erdvėse, uţ 

mokyklos ribų ir virtualioje erdvėje.  

Parodos mokykloje: piešimo darbų  paroda „Ţmonės“, II aukšto fojė. (Mokyt. Diana Rudokienė , 

Jolanta Rudokienė, Audronė Varkalienė. ). Ankstyvojo ir pradinio ugdymo kurso mokinių darbų 

paroda- konkursas „Seku seku pasaką“, IIIa. Fojė. (mokyt. Rima Keršienė).  Ankstyvojo ir pradinio 

ugdymo kurso mokinių darbų paroda „Kimono“, skirta Čiunės Sugiharos metams. IIa fojė, (mokyt. 

Rimantė Vertelkienė).  

Parodos uţ mokyklos ribų: Pagrindinio ugdymo kurso 3-4 klasių mokinių keramikos darbų 

paroda „Ţalgirio mūšis ir artefaktais“, Biblioteka „Ţalioji pelėda“. (Mokyt. Kristina Palivonė), 

Pagrindinio ugdymo kurso 2-3-4 klasių mokinių skulptūros darbų paroda „Karantininis miksas“, 

biblioteka „Ţiburėlis“ (mokyt. Kristina Palivonė),  Pagrindinio ugdymo kurso 3 klasių mokinių darbų 

paroda „Akys- sielos veidrodis“ bibliotekoje „Ţiburėlis“, Pagrindinio ugdymo kurso 4 klasių mokinių 
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skulptūros darbų paroda „Kartono ir virvių ţaismas“ bibliotekoje „Ţidinys“(mokyt. Kristina Palivonė), 

Pagrindinio ugdymo kurso 1-3 klasių mokinių skulptūros darbų paroda „Pelės metus palydint – 2021 

metus pasitinkant“ bibliotekoje „Šaltinėlis“ (mokyt. KristinaPalivonė), Pagrindinio ir tikslinio ugdymo 

kursų mokinių geriausių baigiamųjų darbų kolekcijos paroda galerijoje STOP  tai AŠ, Pagrindinio 

ugdymo kurso tapybos ir skulptūros darbų paroda galerijoje STOP tai AŠ Mokyt. K.Palivonė ir 

D.Misiūnas),  Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo kompozicijos darbų paroda „Apie mus“  

G.Petkevičaitės -Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Eksperimentas“ (Mokyt. Diana Rudokienė), 

Pagrindinio ugdymo kurso pasirenkamojo dalyko 3B klasės mokinių kompozicijos darbų paroda 

Panevėţio kolegijoje  (Mokyt. DijanaRudokienė), „Tamsos ir šviesos kova – helovyniniai moliūgai ir 

meksikietiškos kaukės“ pagrindinio ugdymo kurso 2-3-4 klasių  mokinių skulptūros darbų paroda 

galerijoje STOP tai AŠ (Mokyt K. Palivonė, D.Misiūnas), „ Natiurmortas“, pagrindinio ir tikslinio 

ugdymo kursų mokinių piešimo darbų paroda galerijoje „STOP tai  AŠ“(Mokyt. DijanaRudokienė ir 

Jolanta Rudokienė), Pradinio ugdymo kurso mokinių darbų paroda „Kalėdiniai paukščiai“ vaikų 

literatūros skyriuje „Ţalioji pelėda“ (Mokyt. R. Keršienė, A.Varkalienė.), Pradinio ugdymo kurso 

mokinių erdvinės raiškos darbų paroda „Vitraţas“ Šiaurinėje bibliotekoje (Mokyt. Audronė 

Varkalienė), Pagrindinio ugdymo kurso piešimo kompozicijos 4B klasės mokinių autoportretų paroda 

„Tapatybė. LT. Panevėţio apskrities  G. Petkevičaitės -Bitės viešosios bibliotekos galerijoje 

„Eksperimentas“ (Mokyt.Dijana Rudokienė) , Pradinio ugdymo kurso erdvinės raiškos mokinių darbų 

paroda „Plastilino puota“ Šiaurinėje bibliotekoje (mokyt. Audronė Varkalienė), Pagrindinio ugdymo 

kurso 3 klasių mokinių darbų paroda „Akys- sielos veidrodis“, bibliotekoje „Ţidinys“ (Mokyt. Kristina 

Palivonė), Pagrindinio ugdymo kurso pasirenkamojo dalyko 3C klasės mokinių kompozicijos darbai 

Panevėţio kolegijoje  (Mokyt. Jolanta Rudokienė), Pagrindinio ugdymo kurso 4 klasių mokinių 

skulptūros darbų paroda „Hibridai 3“, bibliotekoje „Ţiburėlis“ (mokyt. Kristina Palivonė), Panevėţio 

dailės mokyklos tapybos baigiamųjų darbų kolekcijos paroda Panevėţio apskrities vyriausiame 

policijos komisariate (Mokyt. I. Nosova, D.Misiūnas, R.Grikevičius,), Konkurso „Seku seku pasaką“ 

geriausių darbų paroda galerijoje STOP tai AŠ ( mokyt. Rima Keršienė), Pradinio ugdymo kurso 

mokinių darbų paroda „Dailininkų įkvėpti“ Panevėţio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios 

bibliotekos galerijoje „Eksperimentas“ (mokyt. Rimantė Vertelkienė), 

Parodos, organizuotos nuotoliniu būdu mokyklos puslapyje ir socialiniuose tinkluose:  visų 

kursų mokinių nuotolinio ugdymo darbų virtuali paroda I-II dalis , nuotolinio ugdymo mokinių darbų 

virtuali paroda III dalis , VIII tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas- virtuali paroda, projekto 

vadovė Dijana Rudokienė, tapybos darbų respublikinis  konkursas – virtuali paroda „Sena fotografija iš 

šeimos albumo“, vadovė Irina Nosova , pradinio ugdymo kurso mokinių virtuali paroda „Ţvėrelių 

ţiema“. , pagrindinio ugdymo kurso pasirenkamojo piešimo dalyko 3C klasės mokinių virtuali darbų 

paroda „Mechanizmai. Robotai (Mokyt. Jolanta Rudokienė), vasario mėn. nuotolinio mokymo darbų 

paroda , virtuali nuotolinio mokymo darbų paroda kovo mėn. , Geguţės mėnesio virtuali nuotolinio 

ugdymo darbų paroda, akcijos „Pienė“ virtuali darbų paroda, projekto vadovė mokyt. Rima Keršienė.  

Nuo karantino paskelbimo pradţios mokinių darbų nuotraukomis, mini teminėmis parodėlėmis  nuolat 

buvo dalinamasi  socialiniuose tinkluose. (virš 300 įkėlimų per 2020-2021 m. m. ).  

Suplanuotų išvykos mokiniams neįvyko dėl Lietuvoje paskelbto karantino. 

Buvo vykdomi Panevėţio miesto savivaldybės finansuoti projektai „Tarptautinis grafinės 

miniatiūros konkursas“ ir konkursas Panevėţio miesto mokyklų pradinio ugdymo kurso mokiniams 

„Seku seku pasaką“. Pagrindinio ugdymo kurso 2 klasių mokiniams buvo organizuota „Karjeros diena“ 

(šio renginio metu mokiniams ir jų tėvams buvo pristatyti mokomieji dalykai, kuriuos jie galės 

pasirinktinai mokytis nuo trečios klasės). 

Dailės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo vaizduojamojo meno konkursuose: „VIII 

Tarptautinio grafinės miniatiūros konkurso 2020 m. organizuoto Panevėţio dailės mokykloje laureatai: 

Joana Kakanytė 14 m. 3D kl. ( mokyt. Diana Rudokienė ) I vieta 13 – 15 metų amţiaus grupėje, Anna 

Juciutė 15 m. 4B kl.  ( mokyt. Diana Rudokienė ) II vieta 13 – 15 metų amţiaus grupėje, Ieva 

Gaspariūnaitė 15 m. 4C kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ) III vieta 13 – 15 metų amţiaus grupėje, 

Augustina Macytė 17 m. T kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė ) II vieta 16 – 19 metų amţiaus grupėje, 
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Monika Blauzdytė  16 m. T kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė  ) III vieta 16 – 19 metų amţiaus grupėje, 

Domantas Šimas 14 m. 3C kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė ) paskatinamasis diplomas 13 – 15 metų 

amţiaus grupėje, Vytis Sviderskas 12 m. 2C kl. ( mokyt. Asta Mačiulienė ) paskatinamasis diplomas 8 

– 12 metų amţiaus grupėje. 

    VI tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkurso „Wave on wave – 2020“ vykusio 2020 m. 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje laureatai: Emilis Laučys 10 m.  J4A kl. ( mokyt. Asta 

Mačiulienė ) I – oji vieta 6 – 10 metų amţiaus grupėje ( grafika), Skaiva Gutauskaitė 15 m. 4D kl. ( 

mokyt. Kristina Palivonė ) III- ioji vieta 11 -15 metų amţiaus grupėje ( keramika), Auksė Eisėnaitė 15 

m. 4B kl. ( mokyt. Kristina Palivonė ) III- ioji vieta 11 -15 metų amţiaus grupėje ( keramika), Viltė 

Fijalkauskaitė 11 m. J5A kl. ( mokyt. Kristina Palivonė ) I- ioji vieta 11 -15 metų amţiaus grupėje ( 

keramika), Austėja Grybaitė 15 m. 4B kl. ( mokyt. Kristina Palivonė ) I- ioji vieta 11 -15 metų amţiaus 

grupėje ( keramika), Šarūnė Širmenytė 15 m. 4B kl. ( Mokyt. Kristina Palivonė ) laureatė11 -15 metų 

amţiaus grupėje, Aurėja Ragaţinskaitė 15 m.  4B kl. ( mokyt. Kristina Palivonė ) laureatė11 -15 metų 

amţiaus grupėje, Nikoleta Anagnostou 9 m. J3B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė  ) laureatė 6 – 10 

metų amţiaus grupėje, Adelė Staškevičiūtė 9 m. J3B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ) laureatė 6 – 10 

metų amţiaus grupėje. 

   Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Molinukas“, skirto Tautodailės metams vykusio 

2020 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus 

Vilniuje diplomantė Ignė Indriūnaitė 17 m.  3E kl. ( mokyt. Kristina Palivonė ) laureatė 15–18 metų  III 

amţiaus grupėje. 

   Respublikinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso, skirto unesco pasaulio paveldo Lietuvoje 

metams „Mano gamtos sapnai“, „Aš ir mano pajūris“ vykusio 2020 m. Dailės mokytojų asociacijoje. 

Tonis Jodeika 11 m. J5D kl. ( mokyt. Irina Nosova  ) diplomas- laureatas 11 – 14 m. dalyvių grupėje, 

Bernardas Ţirkauskas 8 m. J3B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ) diplomas, Emilija Putauskaitė 10 m. 

J5B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ) diplomas. 

    Panevėţio miesto mokyklų pradinio ugdymo kurso mokinių kūrybos konkurso „Seku seku 

pasaką“ vykusio Panevėţio dailės mokykloje diplomai: Lėja Bzuţauskaitė 12 m. J5B kl. ( mokyt. 

Audronė Varkalienė ),  Emija Putauskaitė 12 m. J5B kl.  ( mokyt. Audronė Varkalienė ), Pijus Šeputis 

J1A kl. 7 m. ( mokyt. Rima Keršienė ), Kernius Paulauskas 7 m. J1A kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), 

Saulė Ţiūkaitė 8 m. J2A kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Liepa Stragytė 11 m. J5A kl. ( mokyt. Diana 

Rudokienė ), Samanta Sabalytė 10 m. J4A kl. ( mokyt. Irina Nosova ), Viltė Fijalkauskaitė 11 m. J5A 

kl. ( mokyt. Diana Rudokienė ), Ksienija Chornij 11 m. J5B kl. ( mokyt. Irina Nosova ), Armantė 

Šimaitė 10 m. J5A kl. ( mokyt. Irina Nosova ), Dijora Mackevičiūtė 12 m. J5A kl. ( mokyt. Ramūnas 

Grikevičius ), Gustas Vorobjovas 8 m. J2B kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Emilis Laučys 10 m. J4A kl. ( 

mokyt. Asta Mačiulienė ), Vakarė Piragytė 8 m. J2B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ), Goda 

Mikeliūnaitė 9 m. J2A kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Ūla Velaniškytė  9 m. J3B kl. ( mokyt. Rimantė 

Vertelkienė ), Otilija Sadauskaitė 10 m. J4C kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Meda Čivinskaitė 8 m. J2A 

kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ), Goda Misevičiūtė 9 m. J3A kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Vakarė 

Butrimė 10 m. J4C kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), Vija Paurytė 11 m. J4B kl. ( mokyt. Rima Keršienė ), 

Andrėja Amonovaitė 8 m. J2B kl. ( mokyt. Rimantė Vertelkienė ). 

    Respublikinio virtualus dailės darbų konkurso „ Bundanti gamta – pavasariniai pokyčiai“  

vykusio 2021 m. Kupiškio meno mokykloje padėka: Emilis Laučys 10 m. J4A kl. ( mokyt. Asta 

Mačiulienė ). 

   Jaunųjų kūrėjų almanacho „ Nevėţis 2020“  vykusio 2021 m. Panevėţyje, diplomai uţ 

literatūros kūrinių iliustracijas: Matas Juozapaitis 16 m. 4A kl. ( mokyt. Asta Mačiulienė ), Domantas 

Šimas 14 m.  3C kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė  ), Joana Kakanytė  14 m. 3D kl. ( mokyt. Diana 

Rudokienė  ), Austėja Stulgytė 13 m. 1D kl. ( mokyt. Asta Mačiulienė ), Gabrielė Bertulytė  16 m. 4B 

kl. ( mokyt. Diana Rudokienė ), Augustina Macytė 17 m. T kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė ), Anna 

Juciutė  15 m. 4B kl. ( mokyt. Diana Rudokienė  ), Gabija Miškinytė 15 m. 4B kl. ( mokyt. Diana 

Rudokienė ). 
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  30- asis tarptautinis vaikų piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ vykusio 2021 

m. Panevėţio gamtos mokykloje laureatai: Jokūbas Kaminskas 9 m.  J4A kl. ( mokyt. Irina Nosova  )    

7- 10 metų amţiaus grupėje, Arijus Pipa 16 m. 4B kl. ( mokyt. Diana Rudokienė ) 15- 19 metų amţiaus 

grupėje. 

  Respublikinis dailės olimpiados miesto etapo vykusio 2021 m. Panevėţyje Augustina Macytė 

17 m. T  kl. ( mokyt. Jolanta Rudokienė  ) I vieta 11 – 12 klasių grupėje, Austėja Glušokaitė  17 m. T 

kl. ( mokyt. Ramūnas Grikevičius ) III vieta 11 – 12 klasių grupėje, Ţivilė Ţiūkaitė 15 m.  3C kl. ( 

mokyt. Jolanta Rudokienė  ) II vieta 8 – 10 klasių grupėje. 

   Respublikinis tapybos darbų konkurso „ Sena fotografija iš šeimos albumo“ vykusio 2021 m. 

Panevėţio dailės mokykloje diplomai: Emilija Zalubaitė „ Tėtis“14 m. 2C kl. ( mokyt. Irina Nosova  ), 

Vytautė Sereikaitė „Mano senelių vestuvės“  13 m. 2B kl. ( mokyt. Irina Nosova  ), Nedas Tautkus 

„Seneliai „ 16 m. 4A kl. ( mokyt. Ramūnas Grikevičius ), Neda Marčiulionytė „Vaikai ir kačiukas „ 16 

m. 4B kl. (  mokyt. Darius Misiūnas ), Rusnė Trumpiškytė  „Vieną kartą Amerikoje „ 14 m. 2D kl. ( 

mokyt. Rima Keršienė ), Radvilė Grubinskaitė „Glėbio šypsena“ 15 m. 4C kl. ( mokyt. Ramūnas 

Grikevičius ), Ūla Taučikaitė „Senovinis studentas“ 13 m. 2D kl. ( mokyt. Rima Keršienė ). 

  49 Tarptautinė vaikų dailės konkurso „Lidice 2021“ vykusio 2021 m. Čekijoje laimėti medaliai: 

Kamilė Dagytė  14 m. 3C kl. „Mechanizmai, robotai, ţmonės“ ( mokyt. Jolanta Rudokienė ), Saulė 

Cechanavičiūtė  16 m. 3C kl. „Mechanizmai, robotai“  ( mokyt. Jolanta Rudokienė ). 

2020-2021 m.m. buvo teikti projektai Savivaldybės skelbtiems projektų konkursams. Gautas 

finansavimas meno projektui „Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas“- 600 Eur. Jis buvo 

vykdomas iki 2020 gruodţio. Projekte tradiciškai dalyvavo dailės mokyklos iš Lietuvos ir uţsienio 

šalių. Taip pat buvo gautas 300 Eur. finansavimas projektui „Seku, seku pasaką“, kuris irgi buvo 

vykdomas iki 2020 m. gruodţio. 

Per 2020-2021 m. m. mokyklos mokytojai dalyvavo kūrybinėje-parodinėje veikloje, kėlė savo 

kvalifikaciją virtualiuose „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo“  kursuose  bei nuotolinių mokymų programoje „Atostogų akademija: motyvacija veikti“.                     
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                                                                                                       PATVIRTINTA 

Panevėţio dailės mokyklos direktoriaus 

                                                                                                       2021-09-28  įsakymu Nr. V-38 

 

 

PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLOS 2021-2022 M.M. UGDYMO PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dailės mokyklos 2021-2022 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja dailės ugdymo 

programų įgyvendinimą Dailės mokykloje 2021-2022 mokslo metais.  

 2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Panevėţio dailės mokyklos nuostatais, 

patvirtintais Panevėţio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-304, 

Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo, patvirtintomis LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48,  

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 

30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 

redakcija), Neformaliojo vaikų švietimo programomis (pritarta Panevėţio miesto savivaldybės Tarybos 

2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-54-18), Dailės mokyklos 2020-2022 m. strateginiu planu. 

3. 2021-2022 mokslo metų ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 

2021 m. birţelio 9 d. įsakymu Nr. V-22 (6 priedas). Ugdymo plano projektui pritarė Mokytojų taryba 

(2021 m. rugpjūčio 30 d. protokolas Nr. 3, 7 priedas) ir Mokyklos taryba (2021 m. rugpjūčio 30 d. 

protokolas Nr. 3, 8 priedas) 

4. 2021-2022 m.m. tikslas – tenkinti mokinių saviraiškos ir ugdymosi poreikius dailės formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ir dailės neformaliojo švietimo srityse. 

5. Uždaviniai: 

- Uţtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

-Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį. 

- Ugdyti ir plėtoti kompetencijas per saviraišką. 

 

 

II. UGDYMO PROCESO TURINYS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. 2021-2022 mokslo metais Dailės mokykloje bus vykdomos keturios neformaliojo vaikų 

švietimo programos: ankstyvojo dailės ugdymo (1 priedas), pradinio dailės ugdymo (2 priedas), 

pagrindinio dailės ugdymo (3 priedas) ir tikslinio dailės ugdymo (4 priedas). Nuo 2021 m. rugsėjo    1 

d. bus suformuotos 2 grupės suaugusiesiems mokymuisi pagal individualią programą ir grupė vaikams 

mokymuisi pagal individualią programą. 

7. Mokykloje įgyvendinamos bendrosios programos sudarytos pagal Papildomo ugdymo 

ekspertų komisijos aprobuotas dailės mokyklų bendrąsias programas ir dailės mokyklų programines 

nuostatas. Mokykloje vykdomos programos 2010 m. (dar kartą – 2018 m.ir 2021 m.) buvo atnaujintos 

ir pakoreguotos pagal Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurioms  2010 m. liepos 1 d. sprendimu 

Nr. 1-54-18 pritarė Panevėţio miesto savivaldybės Taryba.   

8. Dailės mokykloje mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2022 m.  birţelio 

17 d. Trukmė – 37 savaitės.  

9. Nuo 2021 m. birţelio 1 d. iki 2021 m. birţelio 10 d. organizuojama vasaros praktika, kurios 

uţsiėmimai vyksta pagal 2021-2022 m.  m. pamokų tvarkaraštį 

10. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Uţsiėmimai prasideda 14.30 val., baigiasi 19.30 

val. 
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11. Pagrindinė uţsiėmimų forma yra pamoka, tačiau mokytojai gali rinktis ir kitas ugdymo 

formas. Pamokos trukmė – 40 minučių. 

12. Uţsiėmimų skaičius per savaitę priklauso nuo programai skirtų savaitinių valandų skaičiaus 

(ţr. 1, 2, 3, 4, 5 priedus). 

13. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. 2021-2022 mokslo metais numatoma tokia pusmečių 

trukmė: 

I pusmetis – rugsėjo 1 d. –sausio 14 d. (17 savaičių) 

II pusmetis – sausio 17 d. –birţelio 19 d. (20 savaičių) 

14. Mokinių atostogos sutampa su mokinių atostogomis bendrojo lavinimo mokyklose: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2021-11-03 2021-11-05 

Ţiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 

Ţiemos 2022-02-14 2022-02-18 

Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 

 

15. Ugdymas vykdomas kontaktiniu, mišriu ir nuotoliniu (pagal Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ar Savivaldybės sprendimus) būdu. 

16. Mokinių vertinimo principai reglamentuoti „Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos ir 

baigiamųjų darbų apskaitos apraše“, kuris patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. birţelio 18 d. 

įsakymu Nr. V-39 (8 priedas). 

17. Mokinių paţangai ir pasiekimams įvertinti organizuojamos mokinių darbų perţiūros: 

 

Peržiūra Numatoma data 

I-ojo pusmečio 2022 m. sausio10-14 d. 

II-ojo pusmečio 2022 m. birţelio 13-17 d. 

Vasaros praktika 2022 m. birţelio 1-10 d. 

Baigiamųjų darbų pristatymas 2022 m. birţelio 16 d. 

 

18. Mokinių, kurie lanko ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo programą, o pradinio dailės 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą lanko 1 ir 2 metus, darbai balais nevertinami. 

Mokytojai organizuoja perţiūras su tėvais, el. dienyne rašoma „Įskaityta“. Mokinių, kurie pradinio 

dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą lanko  3 metus, taip pat pagrindinio dailės 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ir  kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programą lankančių mokinių paţanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema perţiūrų metu 

(išskyrus pasirenkamojo dalyko baigiamuosius darbus). Vasaros praktikos darbai vertinami II-ojo 

pusmečio perţiūros metu, išvedant bendrą vasaros praktikos ir II-ojo pusmečio dalykų įvertinimą. 

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą lankančių mokinių pasirenkamojo 

dalyko baigiamuosius darbus vertina atskira komisija, paskirta direktoriaus įsakymu, baigiamųjų darbų 

pristatymo metu.  

19. Mokiniams, baigusiems visą programą (pradinio, pagrindinio ar kryptingo ugdymo), 

išduodami neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimai (kodas 9201): 

19.1. mokiniams, baigusiems pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, 

išduodamas neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimas, įrašant trijų dalykų – spalvinės raiškos, grafinės 

raiškos, erdvinės raiškos  rezultatus ir dalykams skirtų valandų skaičių; 

19.2. mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programą, atsiskaičiusiems dailėtyros testą ir pristačiusiems pasirenkamojo dalyko baigiamąjį darbą, 

išduodamas neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimas, įrašant šešių dalykų – piešimo, tapybos, 

kompozicijos, skulptūros, dailėtyros, pasirenkamojo dalyko – rezultatus ir dalykams skirtų valandų 

skaičių; 
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19.3. mokiniams, baigusiems kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą 

ir pristačiusiems baigiamąjį darbą, išduodamas neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimas, įrašant trijų 

dalykų – piešimo, tapybos, kompozicijos – rezultatus  ir dalykams skirtų valandų skaičių. 

20. Mokiniams, nebaigusiems visos ugdymo programos, išduodama mokyklos paţyma. 

21. Kita veikla įstaigos ir miesto bendruomenei: 

 

Eil. 

Nr. 
Numatoma veikla Data 

1. 
„IX Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas“( D. Rudokienė) 

 
2021 rugsėjis 

2. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių baigiamųjų darbų paroda                  

„ Geriausieji“. Galerija STOP tai AŠ (A. Mačiulienė, D.Rudokienė, 

D.Misiūnas, R.Grikevičius) 

2021 rugsėjis 

3. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių baigiamųjų fotografijos darbų 

paroda G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“(M. 

Butkevičiūtė) 

2021 rugsėjis 

4. 
Portretų paroda „Namiškiai ir kiti ţmonės“ (D.Rudokienė, J. Rudokienė) 

Panevėţio dailės mokyklos erdvėse. 
2021 rugsėjis 

5. 
Panevėţio miesto dailės galerija. Keramikos paviljonas. Parodų 

lankymas. ( D. Misiūnas) 
2021 rugsėjis 

6. 
Pagrindinio ugdymo kurso 1 kl. mokinių išvyka „Miesto dailės kūriniai 

ir galerijos“ (A.Varkalienė) 
2021 rugsėjis 

7. 
„Geriausiųjų baigiamųjų darbų paroda“. Galerija STOP tai AŠ ( D. 

Misiūnas). 
2021 rugsėjis 

8. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda IIIa. fojė ,,Miesto 

ţemėlapiai“(R.Grikevičius). 
2021 rugsėjis 

9. 
„Su šeima kuriam ţemės meną (Būdami miške, sode, sodyboje) 

Nuotraukų paroda“  II – o aukšto fojė (D. Misiūnas). 
2021 spalis 

10. 
Mokomasis – paţintinis turizmo renginys „ Vilnius ir dailė“.  MO 

muziejus   (J.Rudokienė) 
2021 spalis 

11. 
Pagrindinio ugdymo kurso keramikos darbų paroda „Kareivėlis“. 

Panevėţio miesto  Kniaudiškių viešoji biblioteka. ( D. Misiūnas) 
2021 spalis 

12. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių baigiamųjų fotografijos darbų 

paroda G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“(M. 

Butkevičiūtė) 

2021 rugsėjis 

13. Virtuali karantininio laikotarpio skulptūrų paroda ( S.  Tallat – Kelpša  ) 2021 spalis 

14. Išvyka, skirta J.Zikaro metams „J.Zikaro ţenklai“(R.Vertelkienė) 2021 spalis 

15. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda skirta 

Mokytojo dienai“.  Galerija STOP tai AŠ ( R. Grikevičius). 
2021 spalis 

16. 
„ Pagrindinio ugdymo kurso 1-os klasės apybos darbų paroda „Spalva-

lietuvių liaudies mene“  II – o aukšto fojė ( R. Keršienė). 
2021 spalis 

17. 
„ Pagrindinio ugdymo kurso mokinių Bistrampolio pleneras“  II-o 

aukšto fojė“ (I.Nosova). 
2021 spalis 

18. Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių ekskursija į Lėlių veţimo teatrą. 2021 spalis 

19. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda ,,Seku, seku pasaką 

IIIa.fojė (R.Keršienė). 
2021 spalis 

20. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo kompozicijos darbų paroda. 

Panevėţio kolegija. (J.Rudokienė) 
2021 lapkritis 

21. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių skulptūros darbų paroda „ Mediniai 

ţaislai“ ( V. Tallat – Kelpša) Mokyklos erdvėse 
2021 lapkritis 
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22. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių keramikos darbų paroda „ Ţibintai“ 

Biblioteka Ţidinys (K. Palivonė) 
2021 lapkritis 

23. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių keramikos darbų paroda „ Ţibintai“ 

Biblioteka Ţidinys (K. Palivonė) 
2021 lapkritis 

24. 

„ Pagrindinio ugdymo kurso mokinių ekskursija  į Vilnių ar Kauną 

(priklausomai nuo to, kokios parodos bus organizuojamos tuose 

miestuose), ( I. Nosova). 

2021 lapkritis 

25. 

„Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda „Dekoliaţas“  

G. Petkevičaitės – Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ 

(D.Misiūnas). 

2021 lapkritis 

26. Miesto moksleivių piešinių konkursas ,,Seku, seku pasaką“ 2021 lapkritis 

27. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda ,,Šiurpės“ IIIa.fojė 

(R.Vertelkienė). 
2021 lapkritis 

28. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo kompozicijos darbų paroda 

„Robotai“. Galerija STOP tai AŠ. 
2021gruodis 

29. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių grafikos darbų paroda 

G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ 
2021 gruodis 

30. 
Kalėdos -  stebuklų metas. Kūrybinis darbas kartu su tėvais. Panevėţio dailės 

mokykla. (K. Palivonė) 
2021 gruodis 

31. Akcija „Advento kalendorius“  II-o aukšto fojė (R.Grikevičius). 2021 gruodis 

32. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų Kalėdinė paroda 

(D.Misiūnas). Mokyklos Erdvės 
2021 gruodis 

33. 
Miesto moksleivių konkurso ,,Seku,seku pasaką“ geriausių darbų paroda  

G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“. 
2021 gruodis 

34. Atvirų durų dienos tėveliams. Edukaciniai uţsiemimai.(I.Nosova). 2021 gruodis 

35. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų Kalėdinė paroda 

Šv.Juozapo globos namuose (I.Nosova). 
2021 gruodis 

36. 

Projekto „IX Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas“ virtuali 

paroda www.pdm.lt ir facebook Panevėţio Dailės Mokykla (D. 

Rudokienė) 

2022 sausis 

37. 
Projekto „IX Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas“ paroda.  

Galerija STOP tai AŠ (D. Rudokienė) 
2022 sausis 

38. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių erdvinės raiškos darbų paroda „ Votai“ 

Kniaudiškių suaugusiųjų biblioteka ( D. Misiūnas) 
2022 sausis 

39. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda ,,Juoda-balta“(J. 

Rudokienė). 
2022 sausis 

40. 
„Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda „Tapyba su 

liaudiškais motyvais“ „II-o aukšto fojė“ (R. Keršienė). 
2022 sausis 

41. 
Projekto „IX Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas“ paroda 

G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ 
2022 vasaris 

42. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių erdvinės raiškos darbų paroda „Tautinė 

saga“ Panevėţio dailės mokykla. (K. Palivonė) 
2022 vasaris 

43. 

„Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda „Geriausių 

pagrindinio ugdymo kurso mokinių  I – mo pusmečio tapybos darbų 

paroda“.   Galerija STOP tai AŠ ( R. Grikevičius) 

2022 vasaris 

44. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda-instaliacija IIIa.fojė 

,,Lietuvos dvarų istorijos“ (D.Rudokienė). 
2022 vasaris 

45. 
Tęstinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras pradinių klasių ir dailės 

mokytojams ,,Menas šalia mūsų“. 
2022 vasaris 

46. Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo darbų paroda galerija STOP 2022 kovas 
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tai AŠ  (J.Rudokienė ir D. Rudokienė) 

47. Konkursas „Geriausias piešėjas“ (J.Rudokienė) ir darbų paroda 2022 kovas 

48. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių erdvinės raiškos darbų paroda „Zuikiai“  

Panevėţio dailės mokykla.( S.  Tallat – Kelpša  ) 
2022 kovas 

49. Meninė akcija „Suvenyras Lietuvai“ miesto erdvės.(K. Palivonė) 2022 kovas 

50. Dailėtyros viktorina 1-2  kl. Mokiniams (A.Varkalienė, K.Palivonė) 2022 kovas 

51. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda. Velykinė 

akcija „ Paukštis–gyvūnas-ţmogus-margutis“ II-o aukšto fojė (D. 

Misiūnas). 

2022 kovas 

52. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda „Daiktų 

istorijos“ (Lietuvos valstybės atkūrimo datai paminėti). G. 

Petkevičaitės–Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ (I. Nosova). 

2022 kovas 

53. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda ,,Suvenyras 

Lietuvai“  III-o aukšto fojė (A.Varkalienė) 
2022 kovas 

54. 
Pagrindinio ugdymo kurso pirmų klasių darbų paroda „Mano 

augintinis“. Panevėţio dailės mokyklos erdvėse. (R.Vertelkienė) 
2022 balandis 

55. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo kompozicijos darbų paroda. 

Panevėţio kolegija. (J.Rudokienė) 
2022 balandis 

56. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių grafikos darbų  paroda 

G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ (A. 

Mačiulienė)   

2022 balandis 

57. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių erdvinės raiškos darbų paroda „Velykiniai 

paukščiai“ miesto erdvėse. ( D. Misiūnas) 
2022 balandis 

58. Renginys 3-4 kl. mokiniams „Mes ir dailė“ (A. Varkalienė, R. Vertelkienė) 2022 balandis 

59. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda „Tai ko 

nebūna“. (Paroda melagių dienai). Galerija  STOP tai AŠ (D. Misiūnas). 
2022 balandis 

60. 
Kūrybinės dirbtuvės su tėvais.  Panevėţio dailės mokykla 

(I. Nosova). 
2022 balandis 

61. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių koliaţų paroda IIa. fojė ,,Tai ko 

nebūna“(A.Mačiulienė). 
2022 balandis 

62. 
Anksytvojo ir pradinio kurso mokinių darbų paroda  IIIa. fojė 

,,Dailininkų įkvėpti“(D.Misiūnas). 
2022 balandis 

63. Dailės paţinimo viktorina pradinio kurso 4 kl. mokiniams. (I. Nosova). 2022 balandis 

64. Meninė akcija ,,Pienė“ III-o aukšto fojė  (R.Keršienė). 2022 balandis 

65. 
Pagrindinio ugdymo kurso mokinių grafikos darbų  paroda. Galerija 

STOP tai AŠ 
2022 geguţė 

66. 

Pagrindinio ugdymo kurso mokinių piešimo kompozicijos darbų paroda. 

G.Petkevičaitės –Bitės bibliotekos galerija „Eksperimentas“ 

(J. Rudokienė) 

2022 geguţė 

   

             22.  2020-2021 m. m. pradţioje (rugsėjo 1 d.) buvo 382 mokiniai, suformuoti 35 klasių 

komplektai: 

22.1. Ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo – penki klasių komplektai: dvi 1-mos ir trys 2-

tros klasės; 

22.2. Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos –dešimt klasių 

komplektų: trys 3-čios, trys 4-os, keturios 5-os klasės; 

22.3. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos –šešiolika   klasių 

komplektų: keturios 1-os, penkios 2-os, penkios 3-os, keturios 4-os klasės; 

22.4. Kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos – viena mišri klasė; 
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22.5. Mokinių grupės, dirbančios pagal individualias dailės  programas neformaliojo švietimo– 

viena klasė; 

22.6. Suaugusiųjų grupės, dirbančios pagal individualias dailės  programas neformaliojo 

švietimo– dvi klasės. 

23. Maţiausias mokinių skaičius klasėje (rugsėjo 1 d.) –8, didţiausias – 14, vidutinis – 10,9 

  24. 2021-2022 mokslo metais mokykloje dirba 14 mokytojų: 7 mokytojai metodininkai, 7 

vyresnieji  mokytojai. 

25. 40 valandų per mokslo metus, mokinių atostogų metu, skiriamos mokytojų metodinei 

veiklai (išvykoms, seminarams, konferencijoms).  

26. Kiekvienai klasei skiriamas klasės vadovas, kuris atsakingas uţ klasės dokumentacijos 

tvarkymą, informacijos apie mokinius rinkimą, kontaktavimą su mokinių tėvais bei kitus su klasės 

bendruomenės telkimu susijusius klausimus. 2021-2022 mokslo metais klasių vadovais skiriami šie 

mokytojai: 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo(s) vardas ir 

pavardė 
Ankstyvasis ir 

pradinis 

ugdymo kursas  

Pagrindinis 

ugdymo 

kursas 

Kryptingo   
ugdymo 

kursas  

Dirbantis pagal 

individualias 

programas 

kursas 

1. Ramūnas Grikevičius J4A 3C  4D  MS1   MS2 

2. Rima Keršienė J1A  J2B  J2C    

3. Asta Mačiulienė J3A   3A  4A   

4. Darius Misiūnas J5C 4E  1B   

5. Irina Nosova J5B  J3C 2A   

6. Kristina Palivonė J4C 2B  2C   

7. DijanaRudokienė  1A  1C  3B   

8. Jolanta Rudokienė J5A 4C T MT 

9. Sigitas Tallat-Kelpša J5D 1D   

10. Audronė Varkalienė J3B  J4B 1E   

11. RimatėVertelkienė J1B  J2A 2D   

 

Pastaba:  J – mokinių grupės, dirbančios pagal ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo ugdymo 

programą ir pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą;  

MS – suaugusiųjų grupės, dirbančios pagal individualias dailės programas;  

MT – mokinių grupė, dirbanti pagal individualias dailės programas. 

 

27. Priėmimas į Dailės mokyklą vykdomas vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėţio dailės 

mokyklą tvarkos aprašu, (mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-37,10 priedas). 

28. Mokesčio uţ mokslą Dailės mokykloje mokėjimo tvarka nustatyta Atlyginimo uţ teikiamą 

neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkoje (mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 

d. įsakymas Nr. V-35, 11 priedas). 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. 2021-2022 m. m. ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo programa, 2 lapai. 

2. 2021-2022 m. m. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2 lapai. 

3. 2021-2022 m. m. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2 

lapai. 

4. 2020-2021 m. m. kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2 lapai. 

5. 2021-2022 m. m. mokinių grupės (MT), dirbančios pagal individualias dailės programas, 

neformaliojo švietimo programa, 2 lapai. 

6. Panevėţio dailės mokyklos direktoriaus 2021 m. birţelio 9 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl darbo 

grupės 2021-2022 mokslo metų ugdymo planui parengti“, 1 lapas. 
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7. Panevėţio dailės mokyklos mokytojų tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. protokolo Nr. 3 

išrašas, 1 lapas. 

8. Panevėţio dailės mokyklos tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. protokolo Nr. 3 išrašas, 1 lapas. 

9. Panevėţio dailės mokyklos direktoriaus 2019 m. birţelio 18 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl 

mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos ir baigiamųjų darbų apskaitos aprašo patvirtinimo ir mokyklos 

direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-15  pripaţinimo netekusiu galios“, 4 lapai. 

10. Panevėţio dailės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-37 „Dėl  

mokinių priėmimo į Panevėţio dailės mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 lapai. 

11. Panevėţio dailės mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl 

atlyginimo uţ teikiamą neformalųjį vaikų ir  suaugusiųjų švietimą  mokėjimo tvarkos patvirtinimo ir 

mokyklos direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-11 pripaţinimo netekusiu galios“, 3 lapai. 

12. Valandų paskirstymo 2020-2021 mokslo metais lentelė, 1 lapas. 

13. Panevėţio dailės mokyklos pareigybių sąrašas 2020 m. rugsėjo 1 d., 1 lapas. 

 

 

SUDERINTA 

Panevėţio dailės mokyklos 

Mokytojų tarybos 2021-08-30 

Protokolu Nr.3 

 

SUDERINTA 

Panevėţio dailės mokyklos 

Tarybos 2021-08-30 

Protokolu Nr.3 

 


