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2022 

Panevėžys 



Trumpas 

įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Panevėžio dailės mokykla (toliau– Mokykla) įsikūrusi Panevėžio miesto centre, gyvuoja nuo 1967 metų, tai formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokykla, kurios savininkė Panevėžio miesto 

savivaldybės taryba,jos veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Mokyklos siekis -  ugdyti kūrybingą asmenybę, derinant  gebėjimų dailės srityje lavinimą ir vertybių nuostatų formavimą, 

kurti miesto kultūrą, formuoti formalaus  ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo dermę. 

Mokykla teikia neformaliojo švietimo dailės srityje paslaugas. Mokykla turi savo atributiką: vėliavą, logotipą, internetinę 

svetainę https://www.pdm.lt/ bei socialinio tinklo Facebook paskyrą. Mokykloje veikia elektroninio dienyno sistema „Mano 

dienynas“, finansų valdymo sistema „Biudžetas VS“, dokumentų valdymo informacinė sistema „Avilys“, personalo valdymo 

modulis, viešųjų pirkimų sistema EcoCost. 

Panevėžio dailės mokykloje mokosi apie 400 mokinių. Jie gali rinktis 4 dailės ugdymo programas: ankstyvojo dailės 

neformaliojo švietimo – 7-8 m. mokiniams, pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo -  9-11 m. mokiniams, 

pagrindinio dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo - 12-18 m. mokiniams ir kryptingo dailės  formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo – mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą. Nuo 2009 metų formuojamos dailės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės. Mokykloje dirba 13 mokytojų. Iš jų 7 mokytojai metodininkai, 6 – vyresnieji 

mokytojai. 6 mokytojai - dailininkai,  Lietuvos dailininkų sąjungos nariai.Pagrindiniai mokomieji dalykai - piešimas, tapyba, 

skulptūra, kompozicija, dailėtyra, fotografija. Nuo 3-ios klasės pagrindinio dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

kurso mokiniai papildomai gali rinktis vieną iš pasirenkamųjų dalykų – tapybą, piešimą, keramiką, skulptūrą, tekstilę, grafinį 

dizainą, grafiką, fotografiją. Mokykla kasmet surengia apie 50 mokinių darbų parodų, rengia įvairius projektus ir juose 

dalyvauja. 

Mokykla per turimas kultūros ir švietimo patirtis ir vykdomus pokyčius siekia neformaliojo švietimo pažangos. 

Vykdydama prasmingą vaikų ir suaugusių užimtumą, mokykla atliepia Panevėžio miesto plėtros 2021-2027 metų strateginio 

plano pirmąjį prioritetą „Darni bendruomenė, kurianti miesto kultūrą“. 

Vizija 
Atvira, kūrybinga, nuolat besimokanti, saugi dailės mokykla 

 

Misija 

Teikti galimybę vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems plėtoti dailės srities žinias ir gebėjimus, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, 

tenkinti individualios kūrybos poreikius. 

 

Vertybės 
Profesionalumas, kūrybiškumas, tolerancija, bendrystė, atsakomybė, sąžiningumas. 

 

Tikslai 

01.Ugdyti mokinių dailės ir bendrąsias kompetencijas saugioje ir jaukioje aplinkoje, ugdymą siejant su gyvenimiška 

patirtimi. 

02. Performuoti edukacines aplinkas    

 



 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01  

Plėsti mokinių dailės ir bendrąsias 

kompetencijas saugioje ir jaukioje aplinkoje, 

ugdymą siejant su gyvenimiška patirtimi.  

Įgyvendinamos programos ir 

kūrybinės veiklos 

Vnt. 32 33 2023-01-02 - 

2027-12 -31 
100 108 

01 01 Telkti materialiuosius ir žmogiškus 

išteklius ugdymo proceso tobulinimui ir 

plėtrai. 

Įgyvendinamos programos Vnt. 32 33 2023-01-02 - 

2027-12- 31 

01 02 Tenkinti mokinių saviraiškos ir 

ugdymosi poreikius. 

Įgyvendinamos veiklos  Vnt. 100 108 2023-01-02 - 

2027-12 -31 

02 Performuoti edukacines aplinkas Naujų edukacinių erdvių 

įrengimas 

Vnt. 0 1 2024-06-01-

2026-01- 02 

02 01 Atlikti 4 aukšto remontą 4 aukšto remontas Vnt. 0 1 2024-06-01- 

2025-06-01 

02 02 Įrengti keramikos studiją Keramikos studijos įrengimas Vnt. 0 1 2025-01-02 – 

2026-01-02 
 


