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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano uždaviniai 

sėkmingai įgyvendinti, pasiekti planuoti rezultatai. Veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai 

atitinka strateginiame plane numatytus tikslus bei uždavinius. 

 

1.) Kokybiško ir šiuolaikiško ugdymo užtikrinimas. 

Siekiant atnaujinti ir kurti naujas mokymo programas, atsižvelgiant į ugdytinių ir įvairialypės 

bendruomenės kintančius poreikius, įvykdyta mokinių, jų tėvų bei mokykloje dirbančių pedagogų 

apklausa, išanalizuotas ugdymo programų tinkamumas mišriam bei nuotoliniam ugdymo būdui. 

Pradėta aktyviau taikyti šiuolaikines informacines technologijas. Nuotoliniu būdu surengti 2 mo-

kyklos bendruomenės posėdžiai, kurių metu buvo analizuotos gerosios nuotolinio bei mišraus ug-

dymo praktikos bei jų pritaikymo galimybės.  

Siekiant tobulinti mokytojų kompetencijas, surengta 10 seminarų ir gerosios patirties sklaidos ren-

ginių, orientuotų į mokytojų kompetencijų tobulinimą. Mokyklos pedagogams suorganizuoti kom-

piuterinio raštingumo kursai, skirti tobulinti nuotolinio darbo įgūdžius. Per metus aukštesnę kvali-

fikacinę kategoriją įgijo 3 pedagogai. Visiems besiatestuojantiems pedagogams buvo paskirti men-

toriai, kurie padėjo sėkmingai pasiruošti artėjančiai atestacijai. Surengti 2 renginiai apie išorinius 

pokyčius bei būdus, kaip juos teisingai priimti. 8 metodiniai pranešimai, atviros pamokos, semina-

rai, kuriuose savo patirtimi ir metodikomis dalijosi mokyklos mokytojai metodininkai bei eksper-

tai. 

Siekiant atnaujinti ir tobulinti mokyklos infrastruktūrą, modernizuota edukacinė aplinka: įdiegtas 

stabilus ir greitas interneto ryšys, suteikiantis galimybę pedagogams sklandžiai vesti pamokas ar 

renginius nuotoliniu ar mišriu būdu. Atnaujintos 4 ugdymui skirtos patalpos.  



Siekiant susieti mokomų teorinių ir praktinių dalykų turinį, inicijuotas 2 specialybių programų at-

naujinimas, integruojant teorinių dalykų medžiagą. Suorganizuoti 3 renginiai, kuriuose, bendra-

darbiaujant pedagogams, buvo siejami teoriniai ir praktiniai muzikinio ugdymo dalykai. 

Įgyvendinus numatytus tikslus, optimaliai realizuoti ugdymo planai, pagal galimybes, patenkinti 

mokinių bei mokyklos bendruomenės švietimo ir kultūros poreikiai, pagerinta teikiamų ugdymo 

paslaugų kokybė. Telkiama stipri, kūrybiška bei iniciatyvi pedagogų bendruomenė. Pagal galimy-

bes atnaujinta mokyklos išorinė ir vidinė edukacinė aplinka. Optimizuojami ir modernizuojami 

informacijos pateikimo mokiniams būdai.  

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

ruomenės narių kompetencijų tobulinimas per projektinę, konkursinę, koncertinę veiklą. 

Siekiant aktyvinti mokyklos solistų, meninių kolektyvų koncertinę veiklą, suorganizuoti 46 rengi-

niai, kuriuose pasirodė mokyklos solistai ar meniniai kolektyvai. Dėl pandemijos, dauguma rengi-

nių persikėlė į virtualią erdvę. Suorganizuoti 3 renginiai, kuriuose buvo sutelkti naujos sudėties 

kolektyvai. Skatinant ansamblinį šeimyninį muzikavimą, suorganizuotas 1 koncertas, kurio metu 

nuotoliniu būdu pasirodė šeimos narių ansambliai. 

Siekiant užtikrinti mokyklos organizuojamų renginiu tęstinumą ir inicijuoti naujus projektus, suor-

ganizuoti tradiciniai projektai: Tarptautinė Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų konferen-

cija, Tarptautinis populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Vaikystės šalyje“; Tarptautinis tauti-

nių mažumų festivalis „Pakrovskyje kolokola“; Vilniaus miesto ir apskrities meno ir muzikos mo-

kyklų festivalis „Programinė muzika akordeonui”, III tarptautinė koncertmeisterių konferencija. Pra-

dėti organizuoti nauji projektai nuotoliniu būdu: Respublikinė konferencija „Pedagoginės patirties 

sklaida muzikos mokykloje”, Virtuali konferencija „Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų 

forumas“, Virtualus metodinis projektas-seminaras ,,Ką galima būtų sužinoti ir pasimokyti iš kito 

dalyko mokytojo dėstymo metodikos“, Respublikinis konkursas „Polifonija“. 

Siekiant kurti bendradarbiavimo kultūrą organizuojant renginius su socialiniais partneriais, su-

rengta 19 projektų bei koncertų. Pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities Adomo Mic-

kevičiaus viešąja biblioteka. Tęsiamas bendradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais. Sutelk-

tos 2 naujos komandos bendradarbiavimo projektų kūrimui. 

Organizuojant renginius nuotoliniu būdu, plečiamas mokinių įgūdžių laukas, įgyjama nauja, kitokia 

sceninė patirtis, lavinamas kūrybiškumas, plečiamas muzikinis akiratis. Net ir dirbant mišriu ar nuo-

toliniu būdu, skatinama meninių kolektyvų veikla, suteikianti mokiniams didesnes saviraiškos gali-

mybes. Plečiamas bendradarbiavimo tinklas bei puoselėjimos tradicijos su esamais socialiniais 

partneriais. Mokykla atlieka aktyvaus ir atviro kultūros centro bendruomenėje vaidmenį. 

3. Sąlygų ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus sudarymas. 

Siekiant sukurti tinkamą emocinę aplinką, leidžiančią atsiskleisti geriausioms mokinių savybėms ir 

gebėjimams, suorganizuotos 4 kūrybinės stovyklos, 6 edukacinės išvykos, įvairūs koncertai, festiva-

liai, kurių metu buvo stiprinami mokytojų bei mokinių santykiai, tarpusavio pasitikėjimas, skatina-

mas bendradarbiavimas. Suorganizuoti kursai apie konfliktų sprendimą taikant mediacijos metodą. 

Mokyklos internetinėje svetainėje įdiegta Patyčių dėžutė.  

Siekiant sudaryti individualias sąlygas išskirtinių gabumų mokiniams, bendradarbiaujama su aukš-

tesnio lygmens ugdymo įstaigomis: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. Siekiant gabiausius mokinius ruošti 
mokymuisi aukštesnio lygmens muzikinio ugdymo įstaigose, rengtos atviros pamokos, vykdytos į-

vairios konsultacijos. 



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

ugdymo programos sudaromos atsižvelgiant į mokinio tautinį identitetą. Vykdoma slavų tradicinės 

muzikos metodinės grupės veikla. Suorganizuoti 6 renginiai bei projektai, skatinantys tautinių ma-

žumų saviraišką. Surengti 2 renginiai, sudarantys galimybes plačiau pažinti savo kultūrinį paveldą 

bei pristatyti jį mokyklos ir miesto bendruomenei. 

Įgyvendinus užsibrėžtus tikslus. kuriama saugi emocinė aplinka, leidžianti mokiniams visapusiškai 

atsiskleisti ir tobulėti. Vykdant įvairius renginius, projektus, seminarus, kuriama daugiakultūrė, to-

lerantiška mokymosi aplinka. Didėja tautinių mažumų saviraiškai palankių renginių ir projektų skai-

čius. Mokiniams 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. Sudaryti 

palankias sąlygas 

ugdymo 

pasiekimų 

gerinimui 

akcentuojant 

individualią 

besimokančiojo 

pažangą. 

Gerėjanti ugdymo 

paslaugų kokybė, 

augančios peda-

gogų kompetenci-

jos, 3-5% augan-

tis mokinių pa-

žangumas. 

 

Suorganizuoti 2-3 semi-

narai pedagogams, o-

rientuoti į ugdymo pa-

siekimų gerinimą ak-

centuojant individualią 

besimokančiojo pa-

žangą. 

Inicijuotos 2-3 naujos 

ugdymo programos, pa-

dėsiančios atsiskleisti 

mokinių individualiems 

gebėjimams ir porei-

kiams. 

 

Suorganizuoti 2 seminarai 

pedagogams, orientuoti į 

ugdymo pasiekimų geri-

nimą akcentuojant indivi-

dualią besimokančiojo pa-

žangą. Pasikeitus ugdymo 

sąlygoms, daugiau semi-

narų siekiama orientuoti į 

nuotolinio ugdymo gali-

mybes ir ypatybes. 

Atnaujintos visų specialy-

bių ugdymo programos, 

siekiant padėti atsiskleisti 

mokinių individualiems 

gebėjimams ir poreikiams, 

dirbant nuotoliniu būdu.  

 

1.2. Kurti tinkamą 

emocinę aplinką, 

stiprinančią 

mokytojų ir 

mokinių 

santykius, 

tarpusavio 

pasitikėjimą bei 

pagarbą. 

Sukurta saugesnė 

emocinė aplinka, 

leidžianti mo-

kyklos bendruo-

menės nariams vi-

sapusiškai atsisk-

leisti ir tobulėti. 

Atliktų lygina-

mųjų apklausų a-

Įvykdytos 2 anoniminės 

mokinių ir mokytojų 

apklausos, atspindinčios 

mokykloje esantį emo-

cinį klimatą.  

Suorganizuoti 1-2 ren-

giniai, skirti patyčių ir 

smurto prevencijai, 

konfliktų sprendimo bū-

dams. 

Įvykdytos 2 apklausos (ge-

gužės ir lapkričio mėn.), 

atspindinčios mokinių bei 

jų tėvų emocinę būklę or-

ganizuojant ugdymą nuo-

toliniu būdu. Gauti tei-

giami apklausų rezultatai, 

rodantys 8% emocinio kli-

mato pagerėjimą. 

Suorganizuotas 1 semina-

ras, skirtas patyčių ir 



pie emocinį kli-

matą rezultatų ge-

rėjimas 5-7% 

 

Suorganizuotos 2-3 e-

dukacinės išvykos, sto-

vyklos, kurių metu bus 

vykdomos mokinių ir 

mokytojų santykius 

stiprinančios bei ko-

mandinio darbo įgū-

džius gerinančios veik-

los. 

 

smurto prevencijai, konf-

liktų sprendimo būdams, 

taikant mediacijos metodą.  

Suorganizuotos 4 

mokyklos orkestrų 

stovyklos, kurių metu 

buvo vykdomos mokinių ir 

mokytojų santykius 

stiprinančios bei 

komandinio darbo 

įgūdžius gerinančios 

veiklos. 

 

1.3. Atnaujinti ir 

tobulinti 

mokyklos 

infrastruktūrą, 

atsižvelgiant į 

ugdymo 

poreikius. 

Atnaujinta mo-

kyklos materia-

linė bazė. 

Modernizuojama 

ugdymo aplinka, 

įsigyjant ir prade-

dant naudoti ino-

vatyvias mokymo 

sistemas. 

Pagal galimybes 

atlikti mokyklos 

pastato remonto 

darbai. 

Įsigytos ir pradėtos nau-

doti interaktyvios lentos 

(1-2 vnt.) 

Atliktas mokyklos pas-

tato antro aukšto kori-

doriaus remontas. 

Pagal galimybes, atnau-

jintos ir suremontuotos 

3-4 klasės. 

Įsigyti 3-4 nauji muzi-

kos instrumentai. 

 

Atliktas mokyklos pastato 

pirmo aukšto koridoriaus 

remontas. 

Suremontuotos 4 klasės. 

Įsigyta 15 naujų muzikos 

instrumentų, papildytas 

meninių kolektyvų 

inventorius, pasiūti nauji 

sceniniai kostiumai 

pučiamųjų instrumentų 

orkestrui ir chorams. 

1.4. Mokyklos, 

kaip aktyvaus ir 

atviro kultūros 

centro vaidmens 

stiprinimas. 

Bendradarbia-

vimo kultūros ir 

tinklo sukūrimas. 

Aktyvus dalyva-

vimas Naujininkų 

bendruomenės 

kultūriniame gy-

venime. 

Augančios gali-

mybės mokinių 

meninei saviraiš-

kai, auganti jų 

sceninė patirtis, 

pasitikėjimas sa-

vimi, socialiniai į-

gūdžiai. 

 

Sukurti nauji 1-2 pro-

jektai bendradarbiaujant 

su kitomis ugdymo įs-

taigomis. 

Užmegzti santykiai su 

bent 1 užsienio ugdymo 

įstaiga. 

Kartu su Naujininkų 

bendruomene suorgani-

zuoti 2-3 kultūriniai 

renginiai. 

 

Sukurti 3 naujį projektai 

bendradarbiaujant su kito-

mis ugdymo įstaigomis. 

Užmegzti santykiai su 

Lucko F. Šopeno muzikos 

mokykla (Ukraina).  

Mokyklos mokytojai bei 

mokiniai drauge su 

Naujininkų bendruomenę 

suorganizavo 2 kultūrinius 

renginius.  

 

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



Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įsigytos ir pradėtos naudoti interakty-

vios lentos (1-2 vnt.) 

 

Interaktyvių lentų įsigijimas laikinai atidėtas, 

nes, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir 

mokyklos patalpų plotą, grupinės pamokos 

organizuojamos nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

3. 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. Įdiegtas stabilus ir greitas interneto ryšys. Pedagogams suteikiamos galimybės 

sklandžiai vesti pamokas ar renginius 

nuotoliniu ar mišriu būdu. 

3.2. Mokyklos pedagogams suorganizuoti 

kompiuterinio raštingumo kursai, skirti tobulinti 

nuotolinio darbo įgūdžius, pradėta aktyviau naudotis 

šiuolaikinėmis technologijomis. 

Pagerinta teikiamų ugdymo paslaugų 

kokybė. Optimizuojami ir 

modernizuojami informacijos pateikimo 

mokiniams būdai. 

3.3. Mokyklos internetinėje svetainėje įdiegta 

Patyčių dėžutė. 

Siekiama užkirsti kelią patyčioms 

virtualioje erdvėje. Užtikrinama saugi 

emocinė aplinka dirbant nuotoliniu 

būdu. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 


