


2. Mokyklos, kaip aktyvaus ir atviro kultūros centro vaidmens stiprinimas, mokyklos 

bendruomenės narių kompetencijų tobulinimas per projektinę, konkursinę, 

koncertinę veiklą. 

Siekiant aktyvinti mokyklos solistų, meninių kolektyvų koncertinę veiklą, surengta virš 50 

renginių, kuriuose pasirodė mokyklos ugdytiniai – kolektyvai ir ansambliai. Organizuotas 

šeimyninio muzikavimo festivalis, 5 ansamblinio muzikavimo renginiai. Suteiktos salės, patalpos 

repeticijoms, reikalingi instrumentai. 

Siekiant užtikrinti mokyklos organizuojamų renginiu tęstinumą ir inicijuoti naujus projektus, 

įgyvendinti tradiciniai renginiai: Respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis „Šokių 

pasaulyje“, Tarptautinis Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų festivalis, Respublikinis 

styginių instrumentų lietuviškos pjesės konkursas, skirtas pedagogo Tado Šerno atminimui, 

Tarptautinis tautinių mažumų festivalis „Pakrovskyje kolokola“, II tarptautinė metodinė 

koncertmeisterių konferencija, Edukacinė programa „Muzikinis traukinukas“. Inicijuoti nauji 

projektai – solfedžio viktorina „Aš žinau, o tu? “ bei edukacinė muzikinė programa Lietuvos 

švietimo įstaigoms „Daugiatautė Lietuva“. 

Siekiant kurti bendradarbiavimo kultūrą organizuojant renginius su socialiniais partneriais, 

bendradarbiaujant organizuoti 6 koncertai bei 4 projektai. Užmegzti ryšiai bei atnaujintos ar 

naujai sudarytos bendradarbiavimo sutartys su 15 socialinių partnerių. Mokyklos metodinės 

grupės aktyviai bendradarbiavo su kitomis šalies ugdymo įstaigomis. Bendruomenė skatinta 

teikti naujas idėjas, siūlymus dėl bendradarbiavimo tradicijų plėtojimo ir kūrimo.  

Praplėstas mokinių muzikinis akiratis, išplėtota kolektyvų veikla. Įgyvendinti visi planuoti 

tradiciniai mokyklos projektai. Plėtojama bendradarbiavimo kultūra, įgyvendinta 10 renginių 

bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis. Mokykla tampa aktyviu kultūros centru, 

bendruomenės nariams sudaromos galimybės kelti savo kompetencijas. 

 

3. Sąlygų ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus sudarymas. 

Siekiant sukurti tinkamą emocinę aplinką, leidžiančią atsiskleisti geriausioms mokinių savybėms 

ir gebėjimams, buvo organizuotos užklasinės veiklos: edukacinės išvykos, festivaliai, koncertai, 

vasaros stovyklos, kurių metu vykdomos veiklos stiprino mokinių bei mokytojų santykius, ugdė 

pagarbą vienas kitam, gerino komandinio darbo įgūdžius. Suorganizuotas seminaras, skirtas 

konfliktų prevencijai ir sprendimų būdams, skirtas mokyklos pedagogams. Mokytojai įgytomis 

žiniomis pasidalino su savo mokiniais ir jų tėvais susirinkimų metu. 

Siekiant sudaryti individualias sąlygas išskirtinių gabumų mokiniams, bendradarbiaujant su 

partneriais iš aukštesnio lygmens muzikinio ugdymo įstaigų, individualizuojamos ugdymo 

programos, pritaikant jas išskirtinių gabumų mokiniams. Vykdoma pedagogų gerosios patirties 

sklaida, įgalinanti pažinti gabų mokinį, atskleisti jo gebėjimus. Inicijuota ir pradėta kurti kryptingo 

muzikinio ugdymo programa, padėsianti gabiausiems mokiniams pasiruošti stojimui į aukštesnio 

lygmens muzikinio ugdymo įstaigą. 

Siekiant sudaryti palankias sąlygas įvairių tautybių mokinių muzikiniam ugdymuisi ir saviraiškai, 

vykdomos ugdymo programos, skirtos slavų tautinių mažumų mokiniams. Organizuoti 3 koncertai, 

2 tarptautiniai projektai, skatinantys tautinių mažumų saviraišką. Vyko etnografinės ekspedicijos 

kurių metu mokiniai užrašinėjo senovines dainas, papročius, pedagogai dalyvavo tarptautinėse 

konferencijose. 

Kuriama saugi emocinė aplinka, leidžianti mokiniams visapusiškai atsiskleisti ir tobulėti. 

Sudarytos galimybės išskirtinių gabumų mokinių saviraiškai ir tolimesniam ugdymui. Augantis 

mokinių, pasirinkusių mokslą aukštesnio lygmens muzikinio ugdymo įstaigose, skaičius. Kuriama 



daugiakultūrė, tolerantiška mokymosi aplinka. Didėja tautinių mažumų saviraiškai palankių 

renginių ir projektų skaičius. Įgyvendinant numatytus uždavinius sudaromos sąlygos ugdytis pagal 

savo poreikius ir gebėjimus. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Inicijuoti 

veiklas, 

reikalingas 

ugdymo proceso 

tobulinimui. 

Seminarų kursų, 

metodinės patirties 

sklaidos renginių 

dėka augančios 

pedagogų 

kompetencijos ir 

motyvacija, kylanti 

ugdymo kokybė. 

 

Patobulintos 

esamos ugdymo 

programos, 

atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus 

kuriamos 

individualizuotos 

ugdymo 

programos. 

Surengti 1-2 

seminarai, kursai, 

skirti pedagogų 

kompetencijų 

kėlimui, 2-4 

pedagogų gerosios 

patirties sklaidos 

renginiai. 

 

Peržiūrėtos ir 

patobulintos 3-4 

mokyklos ugdymo 

programos. 

 

5-7% pedagogų 

įgis aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Siekiant didinti pedagogų 

motyvaciją ir plėsti 

kompetencijas bei kelti 

ugdymo kokybę, inicijuoti ir 

surengti 3 seminarai apie 

išorinių pokyčių svarbą, 

šiuolaikines tendencijas, 

šiuolaikinių mokinių 

bruožus. Taip pat 4 gerosios 

patirties sklaidos renginiai: 

respublikinis metodinis 

seminaras „Solfedžio – 

įdomu, reikalinga ir 

naudinga“, atvira solfedžio 

pamoka „Muzikinės klausos 

ir ritmo ugdymas“, 

bendradarbiaujant su 

Turkijos ir Makedonijos 

pedagogais, X tarptautinis 

Broniaus Jonušo vardo 

solistų, ansamblių ir 

orkestrų festivalis, kuriame 

pranešimus skaitė žymūs 

užsienio bei Lietuvos 

lektoriai ir II tarptautinė 

metodinė koncertmeisterių 

konferencija. 

 

Atsižvelgiant mokyklos 

bendruomenės poreikius, 

atnaujintos trys solfedžio 

programos ir viena 

fortepijono dalyko ugdymo 

programa. Taip pat, 

atsižvelgiant į mokinių 
gebėjimus, 

individualizuojamos 



bendros muzikinio ugdymo 

programos. 

 

 

Sudarant tinkamas sąlygas ir 

užtikrinant nuolatinio 

tobulėjimo skatinimą, 7% 

pedagogų įgijo aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

 

1.2. Atnaujinti ir 

tobulinti 

mokyklos 

infrastruktūrą, 

atsižvelgiant į 

ugdymo 

poreikius. 

Įdiegtos ir pradėtos 

naudoti inovatyvios 

virtualios ugdymo 

sistemos. 

 

Atnaujinta 

mokyklos 

materialinė bazė. 

 

Atlikti ugdymo 

patalpų remonto 

darbai. 

Įsigytos ir 

pradėtos naudoti 

interaktyvios 

lentos (1-2 vnt.) 

 

Modernizuota 

mokyklos 

biblioteka – 

įsigytas naujas 

kompiuteris, 

suremontuota 

bibliotekos 

patalpa, įsigyti 

nauji baldai. 

Įsigyti nauji 

muzikos 

instrumentai – 3 

akordeonai, 2 

pianinai, 2 

violončelės. 

Siekiant atnaujinti ir 

modernizuoti mokyklos 

infrastruktūrą, atliktas 

bibliotekos remontas, 

įsigytas kompiuteris, kuriuo 

pedagogai turi galimybę 

pasiekti skaitmenines 

duomenų bazes, paprasčiau 

tvarkyti dokumentaciją. 

 

Atliktas mokyklos pirmo 

aukšto koridoriaus 

remontas. Įsigyta naujų 

baldų, mokymo priemonių, 

kompiuterių. 

 

Atsižvelgiant į ugdytinių 

poreikius, įsigyti nauji 

muzikos instrumentai: 3 

akordeonai, 4 trimitai, 1 

fleita, 1 pianinas. 

 

1.3. Skatinti mokinių 

meninę 

saviraišką ir 

pedagogų 

iniciatyvumą per 

įvairias 

projektines, 

koncertines 

veiklas. 

Įgyta mokinių 

sceninė patirtis, 

kylanti savivertė, 

pasitikėjimas 

savimi, lavinamas 

kūrybiškumas. 

 

Praplėstas mokinių 

muzikinis akiratis. 

 

Iniciatyvi, 

kūrybinga, stiprius 

organizacinius 

įgūdžius turinti 

pedagogų 

bendruomenė. 

 

Suorganizuoti 6 

tradiciniai 

mokyklos 

projektai. 

Inicijuoti 1-2 

nauji projektai. 

 

Suorganizuoti 50 

renginių, kuriuose 

gali pasirodyti 

mokyklos solistai, 

ansambliai ir 

kolektyvai. 

Suorganizuoti tradiciniai 

renginiai: Respublikinis 

fortepijoninių ansamblių 

festivalis „Šokių pasaulyje“, 

Tarptautinis Broniaus 

Jonušo vardo pučiamųjų 

instrumentų festivalis, 

Respublikinis styginių 

instrumentų lietuviškos 

pjesės konkursas, skirtas 

pedagogo Tado Šerno 

atminimui, Tarptautinis 

tautinių mažumų festivalis 

„Pakrovskyje kolokola“, II 

tarptautinė metodinė 

koncertmeisterių 

konferencija, Edukacinė 

programa „Muzikinis 



traukinukas“. Inicijuoti 

nauji edukaciniai projektai – 

solfedžio viktorina „Aš 

žinau, o tu?“ bei edukacinė 

muzikinė programa 

Lietuvos švietimo įstaigoms 

„Daugiatautė Lietuva“ 

 

Surengta virš 50 renginių, 

kuriuose pasirodė mokyklos 

ugdytiniai – kolektyvai, 

ansambliai ir solistai. 

 

Organizuoti renginiai lavina 

mokinių kūrybiškumą, 

plečia muzikinį akiratį, 

suteikia vertingos sceninės 

patirties, ugdo pasitikėjimą 

savimi bei skatina pedagogų 

iniciatyvumą ir 

bendradarbiavimą. 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įsigytos ir pradėtos naudoti 

interaktyvios lentos (1-2 vnt.) 

Teorijos metodinės grupės posėdžio metu 

(protokolo data 2019-08-27) buvo aptartos šiuo 

metu esančios interaktyvių lentų panaudojimo 

galimybės. Nuspręsta, jog šiuo metu nėra 

pakankamai pritaikytų programų bei trūksta 

tinkamo pedagogų pasirengimo, todėl nuspręsta, 

interaktyvių lentų įsigijimą atidėti, o lėšas 

panaudoti kitos mokymo įrangos ir mokyklos 

aplinkos modernizavimui. 

 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Mokyklos bendruomenės saugumo 

užtikrinimas. 

 

3.2. Mokykloje įdiegtas bevielis interneto ryšys. Mokyklos bendruomenės nariams  

suteikiama galimybė lengviau pasiekti 

internetines prieigas, tvarkyti 

dokumentaciją, naudoti skaitmeninius 

išteklius pamokų metu. 

 

3.3. Mokykla pristatyta švietimo inovacijų parodoje 

„Mokykla 2019”. 

Didinamas mokyklos žinomumas, 

formuojamas įvaizdis, pristatomos 








