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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 
 

          Ugdymo pasiekimų ir pažangos sritis 
          Rodiklis. Veiklų prieinamumas (5). 

          Rodiklio aspektai.  
5.1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla,  

užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas. 

          5.2. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams. 

          5.3.  Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara. 

          5.4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo 

paslaugas. 

          Tikslas.  
          Plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje. Skatinti mokyklos bendruomenės 

narius siekti ugdymo kokybės ir atsakomybės, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – 

savistabą, refleksiją, dialogą. 

          Uždaviniai: 
          1. Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus  

dėl būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą; 

          2. Sudaryti sąlygas visai mokyklos bendruomenei sistemingai diskutuoti apie mokinių  

asmenybės ugdymą ir mokymąsi; 

          3. Susitarti dėl veiklos tobulinimo prioritetų. 

          Įsivertinimo laikas 2022-04–11. 

          Įsivertinimo dalyviai: mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

          Įsivertinimo instrumentai – švietimo portale emokykla.lt atliktų tyrimų rezultatų analizė ir 

aptarimas. Kiti gretutiniai duomenys – anketinės apklausos, dokumentų analizė, mokytojų 

savianalizė, apskrito stalo diskusija, pokalbis. 

          Rodiklio aspektai.  

    5.1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla,  

užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas. 

          Remiantis apklausų duomenimis su tėvais, mokiniais, dokumentų vertinimu, galima teigti, 

kad mokyklos programų pasiūla pakankama (Mokytojų 2022-08-29 ir mokyklos tarybos 2022-08-31  

posėdžių protokolai Nr. MTP-3, Nr. MT-2). Mokykla įgyvendina pradinio ir pagrindinio muzikinio 

FŠPU programas, kryptingo meninio ugdymo ir NVŠ programą ,,Akordeonistų ansamblis“. (2017 – 

2022 m.). Mokiniai gali rinktis programas pagal mokinių amžių ir gebėjimus. Koreguojama 

paslaugų pasiūla. Nuo 2018-09-01 įgyvendinama nauja veiklos sritis – etnokultūra.  

         107 (50 proc.) mokiniai atvyksta iš kitų rajono vietovių: Rūtakiemio, Linkaučių, Ibutonių, 

Naujarodžių, Kėdainių rajono Margininkų k., Dvariškių, Vadoklių, Liubartų, Jotainių Mitriūnų, 

Šventupių, Noreikių, Stomeniškių, Orelių, Uliūnų, Garuckų, Pavermenio, Sargėnų, Lakštingalų, 

Ragainių, Puškonių (Mokymo sutartys). Mokiniams sudaromas patogus tvarkaraštis, pritaikoma prie 

mokyklinių autobusų tvarkaraščio, taip pat vykstantiems į mokyklą iš įvairių rajono vietovių yra 

kompensuojamos kelionės autobusu išlaidos. Atlikta Panevėžio rajono gyventojų apklausa 

(Rezultatų ataskaita 2022-03-10, NVŠ veiklų prieinamumas). Apklausos rezultatai 2022-03-29 

aptarti su mokyklos bendruomene ir savivaldybės administracija – priimti sprendimai.  
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       Nuo 2022-09-01 atidaryti du muzikos mokyklos skyriai kitose vietose: Upytės Antano Belazaro 

pagrindinėje mokykloje ir Dembavos progimnazijoje. Rezultatas – mokiniams teikiamas kokybiškas 

muzikinis ugdymas, sudaromos sąlygos kitose rajono vietose formalųjį švietimą papildyti muzikiniu 

ugdymu. Orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą. 

       Faktai (nuorodos į šaltinius).  

Neformaliojo švietimo programų registras NŠPR (NVŠ, FŠPU programos). 

Apklausų dokumentai. 

Mokyklos nuostatai. 

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokyklapr.lt  

       5.2. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams. 

       Mokykloje sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams, 11 (5 proc.) mokinių mokosi su elgesio ir 

emocijų sutrikimais. Pedagogai juos mokydami vadovaujasi bendru susitarimu priimtu Mokinių 

ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašu. Mokytojai kryptingai 

tobulina dalykines kompetencijas – 16 (94 proc.), bendrąsias kompetencijas – 16 (94 proc.) ir taiko 

įtraukiojo ugdymo strategijas. Tiriami mokinių individualūs poreikiai ir mokymosi stiliai (Tyrimas 

,,Mokinių mokymosi stiliai, 2022-02-02). Mokykloje puoselėjamos pozityvios vertybės. Skatinama 

mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas koncertinėje veikloje (2022 m. koncertinė ir kita veikla, 

2022 m. šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai). Organizuodami viešus mokinių pasirodymus, 

mokytojai daug dėmesio skiria savitvardos, socialinio sąmoningumo ugdymui, teigiamai savijautai, 

streso valdymui. 89,7 % mokinių teigia, jog jie suvaldo savo įtampą ir jaudulį pasirodymų metu. 

Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir gerbiamos 

(Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas). Yra ryšys tarp vaikų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  ir mokytojų. Mokyklos patalpas būtų galima pritaikyti mokinimas su fizine 

negalia, jei būtų besimokančių. Remiantis pokalbių su mokykloje besimokančių mokinių tėvais, 

mokiniais, Mokyklos taryba galima teigti, kad informacijos apie  ugdymo galimybes vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams 

pakanka. 

      Faktai (nuorodos į šaltinius). 
Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas 

(2022 m. koncertinė ir kita veikla, 2022 m. šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai) 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas). 

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokyklapr.lt → Psichologinio saugumo užtikrinimas. 

      5.3.  Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara. 

      Mokykloje taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara vadovaujantis Panevėžio rajono  

savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-68 sprendimu ,,Dėl atlyginimo dydžio už Panevėžio 

r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Socialiai remtiniems ir gabiems mokiniams taikomos mokesčio lengvatos. 2022 m. 

atleista nuo mokesčio už mokslą 48 (22,54 proc.) socialiai remtini ir 9 (5 proc.) gabūs mokiniai 

(mokyklos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. U-18). Patvirtinti tvarkų aprašai. 

Informacija apie teikiamas švietimo paslaugas pateikiama ir sistemingai atnaujinama mokyklos 

interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt teikiama telefonu, konsultuojama individualiai.  

      Faktai (nuorodos į šaltinius). 

Apklausų dokumentai. 

Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. T-68 ,,Dėl atlyginimo dydžio už 

Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

Apmokėjimo už teikiamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas  tvarkos aprašas (2018 m.), aprašo 8.2. p. pakeitimas (2019 m.), 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai ,,Dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą“. 

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai. 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimai.  

Direktoriaus įsakymai mokinių klausimais. 

      5.4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo 

paslaugas. 

        Informacija apie teikiamas švietimo paslaugas ir veiklą reguliariai atnaujinamos, pateikiamos 

ir viešinamos mokyklos interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt, informacinėje sistemoje 

manodienynas.lt, Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt., spaudoje, 

Krekenavos, Ramygalos, Naujamiesčio bendrojo ugdymo mokyklų, lopšelių-darželių 

informaciniuose stenduose ir kiekvieną savaitę vykstančiuose mokytojų susirinkimuose. Išsami 

informacija apie teikiamas švietimo paslaugas yra teikiama tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų 

metu, tiek pagal mokomuosius dalykus, tiek pagal bendruosius dalykus, el. paštu, telefonu, 

elektroninio dienyno pagalba ir kt. 

         Mokslo metų pradžioje dalinami reklaminiai lankstinukai rajono gimnazijų pradinių klasių 

bendruomenėms bei vykdant edukacinę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Teikiamos 

paslaugos yra reklamuojamos ir viešų pasirodymu metu vaizdinėmis priemonėmis. 

         Aktuali/ skubi informacija mokiniams, mokinių tėvams/globėjams, rūpintojams pateikiama 

nedelsiant – asmeniškai, telefono skambučiu, trumposiomis žinutėmis, informacinėje sistemoje 

manodienynas.lt. Vedamas mokylos metraštis (1997–2022 m. m. koncertinė veikla).  

         Faktai (nuorodos į šaltinius). 

Interneto svetainė www.muzikosmokyklapr.lt. 

Informacinė sistema manodienynas.lt. 

Metraštis (1997–2022 m. m. koncertinė veikla).  

Mokyklos stendai.  

Informacinės lentos klasėse. 

         Išvada. Atlikus rodiklio ,,Veiklų prieinamumas“ įsivertinimą galima teigti, jog muzikos 

mokykloje: 

         1.  Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas 

jų teritorinis prieinamumas. 

         2.  Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę 

atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams. 

         3. Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara. 

         4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo paslaugas. 

         Įsivertinimo pagrindimas. Aukštas. 

         Priimti sprendimai. 

         1.  Praplėsti sklaidos sąlygas, viešinant  mokyklos veiklą socialiniuose tinkluose: sukurti 

Facebook platformoje mokyklos paskyrą. 

         2.  Motyvuoti mokytojus  tobulinti  savo profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti, kad 

visiems besimokantiems  būtų suteiktos prasmingos ir kokybiškos ugdymosi galimybės. Mokykla, 

sudarydama sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir 

poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą, rengia mokinio individualaus ugdymo 

planą. 

          3.  Organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remtis 

veiksniais, padedančiais šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime: aktyvinti tėvų 

dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime, skatinti mokinių motyvaciją, kuriant mokymosi 

sėkmės sąlygas, skatinti kolegialų bendradarbiavimą tarp pedagogų ir mokinių.  

 
__________________________________ 

 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/

