
 

PATVIRTINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. 

PANEVĖŢIO DAILĖS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 
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Pavadinimas 

Tikslo, uţdavinio, priemonės, papriemonės vertinimo 

kriterijaus 

Informacija apie 

pasiektus rezultatus 

Paaiškinimai 

dėl 

nukrypimų Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022-ųjų metų 

planuota 

reikšmė, 

rezultatas 

2022-ųjų 

metų faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Tobulinti dailės ugdymo formas ir būdus Dailės ugdymo 

formos ir būdai 

     

01 01 Telkti materialiuosius ir 

žmogiškuosius išteklius ugdymo 

proceso tobulinimui 

Veiklos 

planavimas ir 

informacijos 

teikimas, patalpų 

remontas, 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas  

     

01 01 01 Organizuoti  mokyklos veiklos 

planavimą ir įgyvendinimą 

Veiklos 

planavimas ir 

informacijos 

teikimas 

     

01 01 01 01 

 

Vykdyti mokyklos 

veiklos įsivertinimą, 

gautus rezultatus 

panaudoti veiklos 

planavimui. 

Mokytojų 

veiklos 

įsivertinimo 

ataskaitos 

 

Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

Vnt. 11 

 

 

 

4 

 

 

 

11 

 

 

 

4 

 

 

 

Gauta informacija 

buvo panaudota 

planuojant 2022- 2023 

m. m. ugdymą, 

mokyklos renginius, 

kuriant 2023 m. 

veiklos planą, rašant 

veiklos ataskaitą už 

 



 

rodikliai  

 

Paslaugų 

vartotojų 

patenkinimo 

tyrimas 

 

1 

 

1 

2022 m. pasirenkant 

rodiklius 2022 m. 

veiklos įsivertinimui.  

 

01 01 01 02 

 

Identifikuoti mokinių 

darbų peržiūrų, 

programų įgyvendinimo 

rezultatus. 

Programų 

įgyvendinimo ir 

mokinių 

pasiekimų 

identifikavimas 

Vnt. 2 2 Identifikavimo ir 

aptarimo rezultatai 

buvo panaudoti 

kuriant kiekvieno 

dalyko metų planus. 

Pagrindinio dailės 

formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 4 

klasių 37 mokiniai ir 2 

kryptingo dailės 

formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

programos mokinės 

pristatė baigiamuosius 

darbus. Panevėžio 

dailės galerijoje 

birželio mėn. buvo 

surengta baigiamųjų 

darbų paroda. 

 

01 01 01 03 Nuolat teikti informaciją 

apie ugdymą ir 

mokyklos veiklą el. 

dienyne ir 

internetiniame 

puslapyje. 

Informacija apie 

ugdymą 

Proc. 100 100 Mokiniai ir jų tėvai 

laiku gavo informaciją 

apie ugdymo(si) 

pasiekimus, 

atsakymus į rūpimus 

klausimus. 

Į mokyklos internetinį 

puslapį buvo įkelta 

informacija apie 100 

proc. parodų, akcijų, 

 



 

vykdomų už 

mokyklos ribų (46 

aprašymai), įkelti visi 

2022 m. planavimo 

dokumentai. 

01 01 02 Sukurti saugią ir vaiko 

emocinį ugdymą skatinančią 

aplinką 

Patalpų 

remontas, 

ugdymo 

priemonių 

įsigijimas, 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

     

01 01 02 01 

 

Vykdyti kultūrinį 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą,  

vykdyti mokytojų 

patirties sklaidą. 

Seminaras 

pradinių klasių 

mokytojams. 

 

Seminaras dailės 

mokytojams. 

 

Nuotolinės 

Dailės 

akademijos 

Telšių fakulteto 

pamokos. 

 

Atraktyvi Telšių 

fakulteto 

studentų darbų 

paroda 

Vnt. 2 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

Dailės mokyklos ir 

miesto mokyklų 

mokytojai pasidalino 

dailės dalyko ugdymo 

patirtim ir iškylančiais 

klausimais. Miesto 

mokyklų pradinių 

klasių ir dailės 

mokytojai įgijo 

dalykinių 

kompetencijų, kurias 

pritaikys savo 

pamokose. 

Mokiniai ir mokytojai 

dalyvavo 3-jose 

Dailės akademijos 

Telšių fakulteto 

dėstytojų vedamose 

nuotolinėse pamokose 

„priARTėk“. 

Dailės mokyklos 

mokiniai daugiau 

Atraktyvi 

Telšių 

fakulteto 

studentų 

darbų paroda 

neįvyko dėl 

dėstytojų ir 

studentų 

užimtumo ir 

negalėjimo 

atvykti. 



 

sužinojo apie Dailės 

akademijos studijų 

programas išgirdo 

atsakymus į 

klausimus. 

01 01 02 02 

 

Sudaryti sąlygas 

mokyklos personalui 

nuolat tobulinti 

kompetencijas. 

Mokyklos 

darbuotojų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose   

Vnt. 45 215 Visi mokytojai 

pagilino savo 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

 

01 01 02 03 

 

Pagerinti mokyklos 

edukacinių erdvių būklę, 

aprūpinti reikalingomis 

priemonėmis ir įranga. 

Mokyklos 

patalpų 

remontas. 

 

 

Ugdymo 

procesui 

reikalingų 

medžiagų ir 

priemonių 

įsigijimas. 

Eur. 

per 

metus 

5000  

 

 

 

 

9400,00 

3400,00  

 

 

 

 

7400,00  

 

Perdažius sienas 

pagerėjo estetinis 

mokyklos vaizdas. 

 Paaukštinus laiptų 

turėklus užtikrintas 

vaikų saugumas. 

III a. koridoriaus gale 

įrengta patalpa vaikų 

poilsiui ir edukacinei 

veiklai. Sėdmaišiai 

suteikia poilsio 

komfortą . Pakabintas 

ant sienos televizorius 

rodo informaciją apie 

mokyklos veiklą, 

renginius, parodas 

vykstančias už 

mokyklos ribų ir kitą 

informaciją.  

Prožektoriai ir 

fotoaparatai pagerino 

ugdymo kokybę 

 

01 02 Patenkinti mokinių saviraiškos ir 

ugdymosi poreikius   

Mokinių 

kompetencijų 

     



 

plėtojimas, 

mokyklos 

tradicijų 

vystymas 

01 02 01 Plėtoti mokinių bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas bei 

skatinti motyvaciją 

Mokinių darbų 

parodos, 

dalyvavimas 

konkursuose, 

projektuose. 

     

01 02 01 01 

 

Rengti mokinių darbų 

parodas, skatinti 

dalyvauti 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose 

Mokinių darbų 

parodos 

mokykloje, 

mieste.  

  

Dalyvavimas 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose 

konkursuose 

Vnt. 30 

 

 

 

 

 

5 

83 

 

 

 

 

 

7 

Buvo ugdomos 

mokinių bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos bei 

skatinama motyvacija. 

16 mokinių tapo 

konkursų laureatais, 

prizininkais ar gavo 

padėkos raštus. 

 

01 02 01 02 Vykdyti projektinę 

veiklą, organizuoti 

konkursus, dailės 

olimpiadą. 

Mokykloje 

vykdomi 

projektai. 

 

Organizuoti 

konkursai. 

 

Lietuvos dailės 

olimpiados 

mokyklos ir 

miesto turai. 

Vnt. 2 

 

 

 

2 

 

 

1 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Buvo ugdomos 

mokinių bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos bei 

skatinama motyvacija. 

Vyko bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais ir 

projektų partneriais.  

Buvo plėtojami 

mokyklos pristatymo 

visuomenei būdai 

 

01 02 02 Puoselėti esamas bei kurti 

naujas mokyklos tradicijas   

Renginiai 

mokykloje 

     

01 02 02 01 Skatinti mokinių tėvų 

įsitraukimą į ugdymo 

procesą 

Kūrybinės 

mokinių ir jų 

tėvų dirbtuvės. 

Proc. 2 0  

 

 

2 1  

 

 

Vyko bendravimas 

tarp mokytojų, 

mokinių ir jų tėvų, 

 



 

 

Tėvų 

dalyvavimas 

pusmečių 

peržiūrose ir 

baigiamųjų 

darbų 

pristatymuose.  

 

 

2 0  

 

 

2 3  

buvo skatinamas 

didžiavimosi savo 

darbais ir mokykla 

jausmas. Tėvams 

buvo suteikta 

informacija apie 

ugdymo rezultatus. 

01 02 02 02 Organizuoti tradicinius 

mokyklos renginius 

Karjeros diena. 

 

Kalėdinė akcija 

mokykloje. 

 

Baigiamųjų 

darbų pristatymo 

šventė. 

 

Susitikimas su 

buvusiais Dailės 

mokyklos 

mokiniais. 

Vnt. 1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

Mokiniams buvo 

pristatytos programos 

nuo  pagrindinio 

dailės formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo 3 klasės. Tai 

leido pasirinkti 

dalyką, kurio jie 

mokysis giliau. 

Mokykla buvo 

papuošta Kalėdoms, 

buvo vystoma 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

estetinio suvokimo  

kompetencija.  

Dailės galerijoje buvo 

surengta baigiamųjų 

darbų paroda. 

Buvę mokiniai 

papasakojo apie savo 

studijas ir pasiekimus, 

supažindino apie 

dailės dalykų 

mokymosi privalumus 

 

 

 



 

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ 

 

                                                                                                                                                             Tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai 

2022-ųjų metų asignavimų 

planas 
(įskaitant patikslinimus) 

2022-aisiais metais 

panaudoti asignavimai 

(kasinės išlaidos) 

1. IŠ VISO LĖŠŲ: 435,7 427,9 

1.1. Išlaidoms 435,7 427,9 

               iš jų darbo užmokesčiui 368,3 368,3 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 435,7 429,9 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 435,5 427,9 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 268,0 268,0 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) 

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti(VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 60,0 52,4 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 107,5 107,5 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,2  

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 
 


