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PAI\EVEZIO DAILES MOKYKLOS
DIREKTORIAUS VYTAUTO TALLAT-KELPSOS

2022 liIF.TV VEIKLOS ATASKAITA

2023- 0I-20 Nr.
PaneveZvs

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVEIIDIIIIMAS

vietimo lstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei
rodikliai)

PaneveZio dailes molcyklos 2020-2022 me1r4 strateginio plano tikslas - efektyviai valdyti mokyklos veikl4,
telkti mokyklos bendruomeng aktualioms problemoms sprgsti, numatyti, kaip bus igyvendinti mokyklos
veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teising4 mokyklos vystymosi krypti ir prioritetus.
Ugdymo istaigos veikla planuojama, strateginiarns tikslams ir uZdaviniams igyvendinti kasmet rengiamas

metinis veiklos planas, kuriame numatomos konkredios per metus vykdomos priemones. Numat5rtos
priemones tarnauja uZdaviniuose ivardintiems ugdymo proceso, aplinkos ar bendradarbiavimo tobulinimui.
MOKYKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI:
I TIKSLAS- TELKTI MATERI,ALIUOSruS IR ZMOGISKUOSruS ISTEKLIUS UGDYMO PROCESO
TOBULINIMUI
1. Organizuoti demokratini mokyklos veiklos planuvimq ir igyvendinimq.
Visi (11) mo$Aojai mokslo metq gale pavaduotojai ugdymui pateike savo veiklos ataskaitas (l l ataskaitq).
Buvo ivykdytas mokyklos veiklos 4 rodikliq isivertinimas.
Buvo atliktas I paslaugq vartotojq pasitenkinimo tyrimas.
Programq igyvendinimas ir mokiniq pasiekimai 2 kartus per metus buvo analizuojami metodinese grupese ir
aptarti Mo$rtojq tarybos posedZiuose birZelio ir sausio men. Buvo aptarti ir ivertinti mokiniq baigiamieji
darbai. I mokyklos internetini puslapi buvo ikelta informacija apie 100 proc. parodq, akctjq, vykdomq uZ

mokyklos ribq, apie mokykloje vykdomus konkursus. Kart4 per metus buvo ikelti planavimo dokumentai.
2. Kurti saugiq ir vaiko emocini ugdymq skatinaniiq aplinkq.
Vasario ir balandZio men. buvo pravesti seminaro-patirties sklaidos miesto pradiniq klasiq mo$4ojams 2

moduliai.
Dailes olimpiados miesto turo metu buvo pravestas I seminaras- patirties sklaida miesto dailes
mokytojams.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo 3-jose Dailes akademijos Tel5iq fakulteto desty.tojq vedamose nuotolinese
pamokose ,,priARTdk".
Mokykloje buvo surengta I Atraktyvi Tel5iq fakulteto studentq darbq paroda (dalyvavo dest5rtojai ir
studentai) .

Mokyklos vadovai, administracijos darbuotojai ir visi molcytojai per metus dalyvavo i5 viso 215 dienas

kvalifikacijos kelimo renginiuose (vidutiniSkai16,5 dienos kiekvienas).
Buvo perdaZytos mokyklos koridoriq sienos, irengti papildorni ap5vietimo
ta5kai. PaaukStinti mokykl os laiptq turekl ai .

Buvo nupirktos reikalingos medZiagos ir priemones ugdymo procesui ir baigiamiesiems darbams.

Remontui skirta 3400.00 Eur.
Prekems skirta 2400,00 Eur.
Priemondms ir medZiagoms skirta 5000,00 Eur.

II TIKSLAS - TENKINTI MOKINIV SAVIRAISKOS IR UGDYMOSI POREIKIUS
1. Skatinti mokiniq kilrybiikumq ir motyvacijq.2022 mm. mokykloje mokesi 436 mokiniai , i5 jq 34

suaugusieji, dirbo l1 mokytojq.
Mokyklos galerijose ir miesto vie5osiose erdvdse per metus surengtos 83 mokiniq darbq parodos.

Mokiniq darbai buvo i5siqsti i 7 respublikinius ir tarptautinius konkursus,
Buvo ivykdyti 3 projektai (gautas finansavimas). Dailes moky.klos molqrtojai organizavo 2 konkursus.
Dailes mokykloje buvo pravesti Lietuvos dailes olimpiados mokyklos ir miesto turai.

2. Puoseleti es as bei kurti naujas mokyklos tradicijas 2 kartus per mokslo metus buvo vykdomos
kiirybines mokiniq ir jq tevrtr dirbtuves, kuriose dalyvavo 2l proc. pakviestq tevq.
23 proc. tevq dalyvavo pusmediq perZiiirose ir baigiamqjq darbq pristatymuose . fvyko I Karjeros diena.

Mokiniams buvo pri nuo oasrindinio dailes formaluii Svietima papildandio usdvmo 3
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klases. Tai leido pasirinkti dalyk4, kurio jie mokysis giliau. Mokykla buvo papuo5ta Kaledoms, buvo

vystoma bendravimo ir bendradarbiavimo, estetinio suvokimo kompetencija.

BirZelio menes! miesto Dailes galerijoje buvo suorganizuota lbaigiamqjq darbq pristatymo Svente.

{vyko 2 susitikimai su buvusiais Dailes mokyklos mokiniais. Buvg mokiniai papasakojo apie savo studijas ir
pasiekimus, supaiindino apie dailes dalykq mokymosi privalumus
Tradici5kai buvo suorganizuota l Kaledine akcij a,,Advento kalendorius" mokykloj e.

GruodZio mdn. PaneveZio miesto dailes galerijoje lvyko bendra mo$rtojq ir mokiniq k[rybiniq darbq

paroda, skirta mokyklos 55-diui.
3. 2022 metq mokyklos veiklos plano igyvendinimui buvo skirta 427,9 ttikst. Eur. Tame skaidiuje:

savivaldybes biudZeto le5os - 268 tiikst. Eur, valstybes biudZeto le5os - 107,5ttikst. Eur,, biudZeto le5os

tiikst. Eur, paiamos uZ suteiktas - 52.4 ttikst. Eur.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultataimlat praelusru m

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
\/adrnama 4r

nustatytos uZduotys
ivvkdvtos)

Pasiekti r ez:ultarai ir j q rodikliai

1.1. Atskleisti
gabius dailei
mokinius ir
pletotijq
ugdymosi
galimybes.

itin

Organizuoti
Lietuvos
dailes
olimpiados
mokyklos ir
miesto turus,
nuolat
skatinti
mokinius
dalyvauti
respublikiniu
ose ir
tarptautiniuos

konkursuose,
organizuoti
mokiniq
darbq
parodas,
organizuoti ir
vykdyti
mokiniq
kiirybos
projektus,
partneriq
teisemis
dalyvauti kitq

istaigq
mokiniq
k[rybos
projektuose..

Atrinkti mokiniai
dalyvauti mokyklos
ir miesto dailes
olimpiados turuose,
atrinkti mokiniq
darbai ir iSsiqsti ne

maliau kaip i6
tarptautinius ir
respublikinius
konkursus,
organizuota ne

maLiau kaip 50

mokiniq darbq
parodq (apie tai
informuota
mokyklos
bendruomene),
parengti, teigiamai

ivertinti
(finansuoti) ir
igyvendinti 2, ne

Zemesnio kaip
miesto lygmens,
projektai.

Siekdamas sudaryti s4lygas itin
gabiems mokiniams pletoti savo
gebejimus, dailes mokykloje
organizavau Lietuvos mokiniq
dailes olimpiados I (mokyklos) ir II
(miesto) turus (buvau vertinimo
komisijos pirmininkas).Mokyklos
ture dalyvavo 18 mokiniq.
Olimpiados metu buvo iSrinkti 4
gabiausi mokiniai, kurie atstovavo
mokyklq/miest4 kitame dailes
olimpiados etape. Olimpiados II-
qjame etape dalyvavo 40 mokiniq, i
tredi4 etap4 atrinkti 3 mokiniai
(vadovaujantis Lietuvos mokiniq
dailes olimpiados nuostatais).
Mano iniciatyva per 2022 metus
Dailes mokyklos mokiniai ir
mo$rtojai
informuojami

buvo nuolat
apie ivairius

Lietuvoje ir uZsienyje vykstandius
konkursus. Mokiniq darbai buvo
i5siqsti i7 respublikinius ir
tarptautinius konkursus.

Daugelyje konkursq mokiniq
darbai buvo pastebeti ir ivertinti. 16

mokiniq tapo konkursq laureatais,
prizininkais ar gavo padekos raStus.

Dailes mokyklos mokiniai tapo: IX
Tarptautinio gafines miniatiliros
konkurso 2022 m. organizuoto
PaneveZio dailes mokykloje
laureatais, PaneveZio miesto
mokyklu pradinio ugdymo kurso
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mokiniq kurybos konkurso ,,Seku
seku pasak4" vykusio PaneveZio
dailes mokykloje nugaletojais, tapo
Respublikinio dailes darbq
konkurso

,,Laisve-tai kUrybos pradas"
laureatais, , Jaunqjr4 kurejq
almanacho ,,NeveZis 2022"
vykusio PaneveZyje, diplomus uZ
literattiros kuriniq iliustracijas,
mokyklos mokine laimejo
pagrindini pfi24, skulpttirelg

,,Sidabrinis NeveZis". Mokyklos
mokiniai tapo Tarptautinio vaikq
pie5iniq konkurso,,I5girsti padi4
slapdiausi4 gamtos kalb4" vykusio
2022 m. PaneveZio gamtos
mokykloje laureatais, Respublikinio
dailes olimpiados miesto etape
uZeme I, II ir III vietas, 49
Tarptautiniame vaikq dailes
konkurse ,, Lidice 2022",
vykusiame eekijoje, laimejo
diplom4.

Gautas finansavimas 600 eury
ir igyvendinti trys projektai, vienas

tarptautinis, gautos remejq
dovanos ir prizai nugaletoiams.

ti

1.2. Tobulinti
mokyklos
savivaldos
institucijq veikl4.

Siekti
didesnes
savivaldos
institucijq

itakos
mokyklos

veiklos
planavime,
labiau

itraukiant
mokinius ir
tevus.

Patvirtinti ir
iregistruoti nauji
mokvklos
nuostatal.

tradiciniq
savivaldos
institucijq
Mokyklos ir
Mokytojq Tarybos
veikla. Savivaldos
institucijos
dalyvauja
mokyklos veiklos
planavime.

Kartu su darbo grupe (2021-12-27
mokyklos direktoriaus lsakymas Nr.
V-53) parengeme naujq molcyklos
nuostatq proj ekt4, pristadiau
mokyklos tarybai. 2022 m. kovo 31

institucijq-Mokiniq Tarybos ir Tevq
Komiteto rinkimus. Naujos
savivaldos institucij os delegavo
narius imokyklos taryb4. Tevq
komitetas teike sitilymus metiniam
veiklos planui del edukaciniq erdviq
sutvarkymo, mokiniq veiklos
organizavimo ir kt. Vyko
bendravimas ir bendradarbiavimas
su mokiniq tevais ir projekq
partneriais. Buvo pletojami
mokyklos pristatymo visuomenei
budai (iubilieiines parodos ir

mo$aojq
metus 40
fikacijos

nluose.
mokytojq
metus 40 val
tobulinimo
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renginiai).

1.3" Pagerinti
mokyklos estetinj
vaizd4, uZtikrinti
saugi4 fizing
aplinkq.

Siekti, kad
estetiSkai ir
saugiai
sutvarkyta
mokyklos
aplinka
darytq
teigiam4
poveiki
mokyklos
kulturai.

Bus perdaZytos I ,

II, III auk5tq
koridoriq sienos.
PaaukStinti laiptq

tureklai, irengiant
papildomas
atramas i5

neriidijandio
plieno.

Siekdamas pagerinti mokyklos
estetini vaizdq ir uZtikrinti saugi4
fi zing aplink4 or ganizavau Siuo s

darbus: buvo perdaZytos I, II, III
auk5tq koridoriq sienos.
Paauk5tinti laiptq tureklai,

irengiant papildomas atramas i5
nertidij and io plieno. T ai Lymiai
padidino fizines aplinkos saugumq,
ypad jaunesniq klasiq mokiniams.
Nupirkta:
12 sedmaiSiq,
2 fotoaparatai su objektyvais,
I televizorius,

I 7 proZektoriq, multimedijos
projektorius.
Buvo nupirktos reikalingos
medZiagos ir priemones ugdymo
procesui ir baigiamiesiems
darbams.
Remontui skirta 3400,00 Eur.
Prekems skirta 2400,00 Eur.
Priemonems ir medZiagoms skirta
5000,00 Eur.
III a. koridoriaus gale irengta
patalpa vaikq poilsiui ir edukacinei
veiklai. SedmaiSiai suteikia poilsio
komfort4 . Pakabintas ant sienos
televizorius rodo informacij4 apie
mokyklos veikl4, renginius, parodas
vykstandias uZ mokyklos ribq ir kit4
informacij4. Erdve naudojama
renginiams, susirinkimams,
neformaliam bendravimui.

2. Unduotys. neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl nu ei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1. Nera

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet ivykdytos
buvo athKa svafl veiklos rezultatamsldom

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Lietuvos mokiniq dailes olimpiados
organizavimas (esu Lietuvos mokiniq dailes
olimpiados tarybos narys). Buvau 2022 m.
Lietuvos mokiniq dailes olimpiados vertinimo
komisij os pirmininkas.

Dailes mokyklos mokiniai ir molgrtojai
informuojami apie Lietuvos mokiniq
olimpiados tikslus, jos organizavim4,
skatinami reikStis kflrybiSkai, dalyvauti
olimpiadoje. Informavau mokinius ir jq
mokytoius apie olimpiados eiga,
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dalvvavimo ir vertinimo Drocesa.

3 .2. P irmq kart4 mokykl o s i storij oj e or ganizav au
bendr4 mokytojq ir mokiniq kiirybiniq darbq
oaroda- skirta mokvklos 55-diui.

Mokiniai susipaZino su juos mokandiq
mokytojq kiiryba, atrado sau sektinus
oawzdZius

3.3.Pabaigta irengti fotografij os studij a, Padidejo mokiniq susidomej imas
fotografijos dalyku. Vyksta susitikimai su

profesionaliais fotografais, mokiniai
qauna nauiu Ziniu.

4. Pakoresuotos prae usiu metu veiklos uZc toki buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotvs ivvkdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1. Nera
III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYWTN NUSTATYTAS FT]NKCIJAS
VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBT'LINIMAS

uZduotis isivertinimas

ant ataskai

Vertinimo kriteriiai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias la2t314
5.2. I5tekliu (ZmoeiSkuiu, laiko ir materialiniu) paskirstymas lr2a3o4
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln2a3n4
5.4. Zinig, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezlultatu

ln2t3n4

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) ln2a3n4

6. Pasiektu rezultatu lrykdan l n

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas

atitinkamas lanselis

6.1. Visos uZduotvs ivvkdvtos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai x
6.2.Uiduotys i5 esmds fvykdytos arba viena neilykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai tr

6.3. Ivykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdy'ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai !

7.1

KITU METV VEIKLOS

8" Kitq metq uZduotys

V SI(YRIUS
UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustaMos uZd

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne
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8.1. Atskleisti itin gabius
dailei mokinius ir pletoti jq
ugdymosi galimybes.

Nuolat skatinti mokinius
dalyvauti re spublikiniuose
ir tarptautiniuose
konkursuose, organizuoti
mokiniq darbq parodas,

organizuoti ir vykdyti
mokiniq ktirybos
projektus, partneriq
teisemis dalyvauti kitq
istaigq mokiniq kiirybos
projektuose.

Atrinkta 20 (2022 m. dalyvavo 18

mokiniq) mokiniq dalyvauti
mokyklos ir 4 mokiniai miesto
dailes olimpiados turuose,
atrinkti mokiniq darbai ir i5siqsti
ne maLiau kaip ! 6 tarptautinius ir
respublikinius konkursus,
organizuota ne maZiau kaip 50

mokiniq darbq parodq (apie tai
informuota mokyklos
bendruomene), parengti, teigiamai

lvertinti (finansuoti) ir jgyvendinti
2, ne Zemesnio kaip miesto
lygmens, projektai.

8.2. Pl€toti rySius su

socialiniais partneriais

Pletoti mokyklos
bendradarbiavim4
ir bendravimq su ivairiq
ugdymo institucijq, istaigq
ir or ganizacij q social iniais
parneriais, sudarant
galimybes mokyklos
komandoms tobulinti
bendradarbiavimo

igudZius per bendrus
projektus.

1. Mokyklos rySiai yra tikslingi,
ivairus, duodantys teigiamq
r ezulta1n4 visai bendruomenei.
2. Sudarytos arba atnaujintos 7
(2022 m. -5) bendradarbiavimo
sutartys su kitomis
mokyklomis(Muzikos m-la, J.

Baldikonio g-ja, ) istaigomis,
organizacijomis ( PaneveZio m.
dailes galerija, Galerija XX,
Policijos komisariatu, LDS
PaneveZio skyriumi,
bibliotekomis, muziejumi.
Bendradarbiavimo su kiirybinemis
sqjungomis ir galerijomis i5davoje
bus kviediami imokykl4
profe sionaliis menininkai.
Numatomi 4 susitikimai.
3.Vykdomi bent2 bendri su

socialiniais partneriais proiektai.

8.3.Tobulinti mokyklos
materialing ir technologing
baze.

Apriipinti mokykl4
technologinemis
priemonemis, siekiant
palengvinti mokytoj ams

naujos medZiagos ir
uZduodiq pateikim4.

fsiglti naujq baldq labiau
atitinkandiq dailinio
ugdymo specifik4.

60 % mokyklos klasiq apriipintos
multimedij a proj ektoriais ir
ekranais. Pageres ugdymo kokybe,
nes mokiniams geriau ir vaizdLiau
pateikiama pamokos medLiaga.
3-jose klasese atnaujinta iranga ir
baldai, moderniai sutvar$rtas
modeliq ap5vietimas. Tinkamai ir
kokybiSkai apSvietus pieSiamus
modelius, mokiniai geriau
supranta daikto form4,
Sviesotamsa- Se5eliu vietas ir pan.

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)
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9. 1. Ilealaikis nedarbingumas
9.2.Nestandartines darbo nas ar

VI SKYRIUS
VERTIMMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. lvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: PaneveZio dailes mokyklos taryba2023 m. sausio 23

d. Mokyklos Tarybos posedyje Nr.2 aptare mokyklos direktoriaus Vytauto Tallat-Kelpios 2022

metq veiklos ataskait4 ir nutare ivertinti labai gerai. Visos uZduotys ivykdytos, yra vir5ytq rodikliq.

[vykdytos papildomos veiklos, kurios nebuvo aptartos uZduotyse. Mokyklos taryba sitilo
direktoriaus veikl4 ivertinti labai gerai. SiUloma labiau pritaikyti mokyklos edukacines erdves naujq
technologij q panaudoj imui.

PaneveZio dailes mokyklos
mokyklos tarybos pirmininke Rimante Vertelkiene 2023-01-23
(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(vardas ir pavarde) (data)

PaneveZio miesto savivaldybes meras Rytis Mykolas Radkauskas 2023-02
(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas -

SusipaZinau.

PaneveZio dailes mokyklos direktorius Vytautas Tallat- Kelp5a 2023-02-

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)


