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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ  

 

1.1. Mokyklos kontekstinė aplinka (geografinės, kultūrinės, demografinės, ekonominės ir kt. 

situacijos įtaka mokyklos veiklai). 

Muzikos mokykla įsikūrusi Krekenavos mstl., Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 

patalpose. Mokykla turi du skyrius: Ramygalos m. (Ramygalos gimnazijos patalpose), 

Naujamiesčio mstl. (Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose). Muzikos 

mokyklą lanko šių miestelių ir aplinkinių kaimų mokiniai: Linkaučių, Naujarodžių, Žibartonių, 

Ėriškių, Jotainių, Daniūnų, Liberiškio, Vadaktėlių, Sidabravo, Puškonių ir kitų vietovių. Pagrindinė 

paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla. Vykdomos švietimo 

programos: pradinio muzikinio ugdymo, pagrindinio muzikinio ugdymo, etnokultūros (nuo  

2018-09-01), kryptingo meninio ugdymo ir muzikos mėgėjų ugdymo. Mokoma groti pianiniu, 

akordeonu, smuiku, gitara, kanklėmis, birbyne, skrabalais, fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, 

eufonija, tūba, mušamaisiais, liaudies tradiciniais instrumentais, mokoma dainuoti.  

2018 m. spalio 1 d. muzikos mokyklą lankė 208 mokiniai, sudarytos 23 klasės. 

1.2. Vadybinės veiklos pasiekimai, įsimintini sėkmės atvejai. 

Muzikos mokyklos veikla vykdoma vadovaujantis 2018–2020 m. strateginiu veiklos planu. 

Inicijuojama ir skatinama Muzikos mokyklos kolektyvų meninė veikla: lengvosios muzikos 

orkestro, tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“, pučiamųjų instrumentų orkestro, jungtinio jaunių 

choro, akordeonininkų ansamblio, kanklių ansamblio „Kanklytės“, smuikininkų ansamblio, 

folklorinio ansamblio, gitaristų ansamblio, kapelos. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja projektuose, koncertuose, konkursuose, festivaliuose, kurių metu 

lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Inicijuoti partnerystės projektai: šalies fortepijono ir styginių 

instrumentų festivalis-konkursas „Muzikinė mozaika“, džiazo festivalis „Džiazas su tortu“, 

koncertas Panevėžio rajono bendruomenei „Tau, mano Mamyte“, kalėdiniai teatralizuoti koncertai 

Krekenavos, Ramygalos, Naujamiesčio bendruomenėms: „Kalėdos leliumoj“, „Kalėdinės miško 

pasakos“, muzikinis spektaklis „Kalėdų naktis“, edukacinės programos „Skambios natelės“ 

Krekenavos, Ramygalos, Naujamiesčio lopšelio-darželio auklėtiniams.  

Mokyklos bendruomenė yra besimokanti organizacija, skleidžianti gerąją patirtį rajone ir 

šalyje. Palaikomi glaudūs ryšiai su vietos bendruomene, išorinėmis organizacijomis, nuolat 

bendraujama su mokyklą baigusiais mokiniais. Muzikos mokytojai – Didžiosios Britanijos ir 

Šiaurės Airijos Karalystės, Veimuto miesto choro „One Voice“ tarpkultūrinio bendradarbiavimo 

projekto partneriai, Prancūzijos Liono miesto Lietuvių bendruomenės projekto dalyviai, Utenos 

kultūros centro projekto „Skambančių kanklelių kelias per šimtmečio Lietuvą“ partneriai, Kėdainių 

muzikos mokyklos projekto „Folkvirusas“ partneriai. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dainų 

šventės „Vardan tos...“ dalyviai. Informacija interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt → 

Veikla.  

1.3. Darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 

 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

1. Bendras darbuotojų skaičius 28 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius: 19 

 vadovai 1 

 mokytojai (pagrindinės pareigos) 16 

 mokytojai (nepagrindinės pareigos) 2 
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 pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, spec. 

pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas ir t. t.) 

 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius: 19 

 turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją  

 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 11 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 8 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją  

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius  

   

           1.4. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

           Muzikinio ugdymo programos įgyvendinamos integruojant jas į dalyko ar dalykų ugdymo 

turinį. Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos. Suteikiama galimybė 

mokiniams pasirinkti ugdymo turinį (repertuarą, mokymosi būdus). Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

dalyvavo 5 (penkiose) renginių organizavimo darbo grupėse, 98 proc. lankėsi mokyklos 

organizuojamoje veikloje. Mokinių pasiekimai, pažanga, lankomumo rezultatai analizuojami ir 

aptariami mokytojų tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų metu. 

           Siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių mokymosi motyvaciją ir stiprinti trišalį tarpusavio 

bendradarbiavimą mokinys – mokytojas – šeima, buvo atliktas tyrimas „Psichologiniai ir socialiniai 

mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai“.  

           Vykdomas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. 

muzikos mokykloje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  

09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto 

veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-11-16, pabaiga 2019-01-31. Nupirkta muzikos instrumentų 

muzikos ir etnokultūros kryptims, interaktyvios lentos ir projektoriai, scenos apšvietimo įranga, 

scenos garso sistema.  

           2018 m. koncertinėje veikloje (52 renginiai) surengta 10 koncertų, 2 konkursai, 5 festivaliai, 

5 edukacinės išvykos, pastatyti 3 muzikiniai spektakliai. Dalyvavo apie 680 mokinių. Informacija 

interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt → Naujienos → Festivaliai. 

           Sudarytos geresnės sąlygos mokinių mokymuisi ir mokytojų darbui. Atlikti darbai: įvestas 

internetinis ryšys Ramygalos skyriuje, įrengta muzikos istorijos klasė Naujamiesčio skyriuje, 

išdažytos klasių grindys Naujamiesčio skyriuje, suremontuota klasė Krekenavoje, sukurta mokyklos 

atributika. 

           1.5. Veiklos kokybės įsivertinimas. 

           Atliktas vienos srities teminis įsivertinimas, naudojant internetinę platformą IQES online 

Lietuva. Mokytojų apklausa „Ugdymas ir mokymasis – pagalba mokiniui“. Mokinių apklausa 

„Pagalba mokiniui“. Su rezultatais supažindinta mokyklos bendruomenė. Veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijos ir įsipareigojimai naudojami mokyklos veiklai planuoti ir tobulinti. 

Informacija interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt → Naujienos. 

           Metiniame plane numatytos priemonės įgyvendintos. 

 

II. MOKINIAI (VAIKAI) 

           2.1. Mokinių skaičius:         

Praėjusieji ir 

ataskaitiniai 

metai (09-01) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vaikai 

1–4 kl. 5–8 kl. 9–12 

kl. 

Iš viso Iš jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai 

2017-09-01  129 57 26 212 0 

_2018-09-01  132 51 25 208 0 

           2.2. Mokinių lankomumas:  

Mokslo metai 
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido iš viso pamokų 
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 
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Praėjusieji ir ataskaitiniai 

metai 

(dėl ligos atleista)   nepateisinamų priežasčių 

Vidutin

iškai 

1–4 kl.  5–8 kl. 9–12 kl. Vidut. 1–4 kl.  5–8 kl.  9–12 kl. 

2016–2017 m. m.  0, 56 96 22 2 - - - - 

2017–2018 m. m. 0, 95 77 120 - - - - - 

           2.3. Šeimos: 

Šeimos Mokinių, gyvenančių 

šeimose, skaičius 

Proc. nuo mokinių 

skaičiaus 

Socialiai remtinos šeimos 45 21, 22 

Socialinės rizikos šeimos - - 

           2.4. Mokiniai, palikti kartoti ugdymo programos kursą: 

Skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus 

3 1, 42 

           2.5. Mokiniai, atleisti nuo mokesčio už mokslą: 

Mokinių skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus 

53 25 

           2.6. Konkursai ir kiti renginiai: 
Rajono Regiono Šalies Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

6  15 2 10 6 6 6 

           2.7. Projektai: 

 Rajono Šalies Tarptautiniai 

Vykdytų projektų skaičius 23 3 1 

Dalyvavusių mokinių skaičius 208 62 12 

Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 100 proc. 30 proc. 6 proc. 

 

III. INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS 

 

           Mokytojai ugdymo turinį prasmingai siejo su ankstesne mokinių patirtimi, atsižvelgė į 

mokinių asmeninę, socialinę, kultūrinę patirtį. Egzaminų rezultatai. 4 kl. muzikavimo: 10–9 balų 

61,11 proc., 9–8 balų 16,66 proc., 5–4 balų 11,11 proc. 7 kl. muzikavimo: 10–9 balų 70,59 proc.,  

8–7 balų 29,41 proc. 4 kl. solfedžio: 10–9 balų 11,11 proc., 9–8 balų 50 proc., 7–6 balų 27,77 proc., 

5–4 balų 11,11 proc. 7 kl. solfedžio:  10–9 balų 5,88 proc., 9–8 balų 29,41 proc., 7–6 balų  

41,18 proc., 5–4 balų 23,53 proc.   

           Dalyvavimas konkursuose. XX Balio Dvariono nacionalinio konkurso II regioniniame ture 

(3 mokiniai). XX Balio Dvariono konkurso nacionaliniame konkurse (1 mokinys).  

III tarptautiniame konkurse „Jaunieji talentai 2018“ (4 mokiniai). Tarptautiniame liaudies 

instrumentų festivalyje-konkurse „Groju lietuvišką pjesę“ (2 mokiniai). Respublikiniame jaunųjų 

tautinių instrumentų atliukėjų konkurse „Muzikos burtai“ (2 mokiniai). Konkurse „Les cles d‘or – 

Aukso raktai“ (1 mokinys). V Aukštaitijos krašto Marijos Černienės jaunųjų stygininkų festivalyje-

konkurse (2 mokiniai).  

           Muzikos mokyklą baigė 17 mokinių. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigas 

įstojo 2 mokiniai. 

IV. PEDAGOGŲ PASIEKIMAI 

   

           4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.  

           Mokytojai tobulino dalykines kompetencijas – 15 (80 proc.), bendrąsias kompetencijas –  

19 (100 proc.), dalyvavo viešoje nedarbinėje veikloje – 5 (26,32 proc.). Vyko mokytojų sklaidos 

valandos, kuriose bendruomenės nariai pristatė naujas žinias iš įvairių kvalifikacijos tobulinimosi 
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renginių – 10 (53 proc.), 1 mokytojas įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Stebėjo kolegų 

pamokas ir dalijosi gerąja patirtimi – 5 (26,32 proc.). Stipriausi stebėtų pamokų aspektai – pamokos 

planavimas ir organizavimas. Numatyta tobulinti informacinių technologijų naudojimą pamokoje. 

Vadovaudamiesi susitarimais, patvirtintais Mokyklos ugdymo plane, mokytojai 15 proc. pamokų 

vedė netradicinėje aplinkoje. Surengti du tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Vykdyti 

individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais). Pateikta informacija pažymių knygelėse, 

elektroniniu paštu, telefonu, stenduose, mokyklos interneto tinklalapyje www.muzikosmokyklapr.lt 

           4.2. Pedagoginės veiklos pasiekimai (mokytojų dalyvavimas šalies ir užsienio projektuose, 

publikuoti leidiniai, vesti seminarai ir kt.). 

           Mokytojai kolegialiai dalijosi patirtimi su šalies muzikos ir meno mokyklomis (skaityti 

metodiniai pranešimai – 6, publikuoti 28 straipsniai), dalyvavo rajono – 10 (53 proc.), šalies –  

14 (74 proc.), tarptautiniuose projektuose – 3 (16 proc.), organizavo rajono, šalies koncertus, 

festivalius (10 renginių), 2 šalies konkursus, pastatė 3 muzikinius spektaklius. 5 mokytojai dalyvavo 

vertinimo komisijose. 

 

V. FINANSAVIMAS 

 

           Muzikos mokyklai skirtos finansavimo lėšos panaudotos 98,2 %. Savivaldybės biudžeto lėšų 

neformaliajam vaikų švietimui ugdyti panaudota 345 644,95 Eur, savivaldybės biužeto lėšų iš 

likučio komunaliniams įsiskolinimams apmokėti už 2018 m. gruodžio mėn. panaudota  

7 222,32 Eur, valstybės biudžeto lėšų gabių mokinių ugdymui panaudota 11 600,0 Eur, gautų spec. 

programų lėšų panaudota 3 300,36 Eur, iš spec programų likučio panaudota 4 174,44 Eur, Europos 

Sąjungos paramos lėšų iš iždo panaudota 2 815,0 Eur, Europos Sąjungos paramos lėšų (ne iždo), 

skirtų neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimui Panevėžio r. muzikos mokykloje, 

panaudota 108 550,37 Eur, dotacijų iš VIPA ES projektams finansuoti lėšų panaudota  

23 444,55 Eur ir kitų finansavimo šaltinio lėšų, gautų kaip parama mokyklai, panaudota 329,0 Eur.  

 

VI. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

           Didinti neformaliojo vaikų švietimo ir formaliojo švietimo papildančio muzikinio ugdymo 

prieinamumą Panevėžio rajone. Reikalinga direktoriaus pavaduotojo pareigybė.  

______________________________ 
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