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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginio plano įgyvendinimo kryptys 
Įgyvendindami 2018–2020 m. strateginius tikslus, siekiame mokinių asmenybės brandos, individualias 

mokinių galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės pažangos. Mokinių pasiekimai 

vertinami atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias 

kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. Pažangai fiksuoti – 

mokinių asmens bylos. Mokiniai aktyviai dalyvauja projektuose, koncertuose, konkursuose, 

festivaliuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, 

elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokyklos bendruomenė yra besimokanti 

organizacija, skleidžianti gerąją patirti mokyklos viduje ir išorėje. Palaikomi glaudūs ryšiai su vietos 

bendruomene, išorinėmis organizacijomis, nuolat bendraujama su mokyklą baigusiais mokiniais.  

2018 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys 

Įgyvendinant tikslą – teikti mokiniams kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildantį ugdymą – buvo vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai. Muzikos mokyklą baigė             

17 mokinių. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigas įstojo 2 mokiniai. Veiksmingai 

įgyvendinamas mokyklos strateginis planas ugdymo srityje, tiriamos mokinių mokymo(si) didaktinės 

problemos ir jų sprendimo galimybės. Atliktas tyrimas „Psichologiniai ir socialiniai mokymo(si) 

veiksniai ir jų įtaka mokinių mokymosi motyvacijai“. Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → Ugdymas. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su šalies muzikos ir meno 

mokyklomis (skaityti metodiniai pranešimai – 7, publikuoti 28 straipsniai), dalyvavo rajono –             

15 (79 proc.), šalies – 19 (100 proc.), tarptautiniuose projektuose – 6 (32 proc.), organizavo rajono, 

šalies koncertus, festivalius (20 renginių), pastatė 3 muzikinius spektaklius. 4 mokytojai dalyvavo 

vertinimo komisijose. Vyko pamokų stebėjimas ir refleksija, ugdomasis kosultavimas, suteiktas 

grįžtamasis ryšys. Mokytojų sklaidos valandos, kuriose bendruomenės nariai pristatė naujas žinias iš 

įvairių kvalifikacijos tobulinimosi renginių – 9 (47 proc.), 1 mokytojas įgijo aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. Atliktas vienos srities teminis veiklos kokybės įsivertinimas, naudojant internetinę 

platformą IQES online Lietuva. Mokytojų apklausa „Ugdymas ir mokymasis – pagalba mokiniui“. 

Mokinių apklausa „Pagalba mokiniui“. Informacija interneto svetainėje wwwmuzikosmokyklapr.lt → 

Naujienos. 

Įgyvendinant tikslą – stiprinti mokyklos įvaizdį – 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. 2018 m. 

šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai: regiono – 2, šalies – 6, tarptautiniai – 6. 2018 m. 

koncertinėje veikloje (52 renginiai) dalyvavo apie 680 mokinių. Inicijuoti partnerystės projektai: šalies 

fortepijono ir styginių instrumentų festivalis-konkursas „Muzikinė mozaika“, džiazo festivalis 

„Džiazas su tortu“, Panevėžio rajono bendruomenei koncertas „Tau, mano Mamyte“, Krekenavos, 

Ramygalos, Naujamiesčio bendruomenėms Kalėdiniai teatralizuoti koncertai: „Kalėdos leliumoj“, 

„Kalėdinės miško pasakos“, muzikinis spektaklis „Kalėdų naktis“, Krekenavos lopšelio-darželio, 

Ramygalos lopšelio-darželio, Naujamiesčio lopšelio-darželio auklėtiniams edukacinės programos 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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„Skambios natelės“. Muzikos mokytojai – 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 internetinėje svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → Veikla.  

Įgyvendinant tikslą – patalpų ir materialinių išteklių tolesnis turtinimas ir pritaikymas veiklos 

specifikai – 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. 

 

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. Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamentą 

Įstaigoje užtikrintas 

Asmens duomenų 

apsaugos 

reglamento 

reikalavimų 

laikymasis 

1.1. Supažindinta įstaigos 

bendruomenė su 

pasikeitusiais 

reikalavimais asmens 

duomenų apsaugos srityje. 

1.2. III ketv. atnaujinti 

vidaus teisės aktai asmens 

duomenų apsaugos 

klausimais.  

 

1.3. Nustatytos 

procedūros, kaip bus 

prašomas, gaunamas ir 

užfiksuojamas duomenų 

subjekto sutikimas dėl 

asmens duomenų 

naudojimo konkrečiais 

tikslais.  

1.4. Paskirtas darbuotojas, 

kuris atliks asmens 

duomenų apsaugos 

pareigūno funkcijas 

1.1.1. Supažindinta įstaigos 

bendruomenė (5 protokolai). 

 

 

 

1.2.1. Parengti 5 (penki) 

vidaus teisės aktai 

(mokyklos direktoriaus 

2018 m. vasario 15 d. 

įsakymas Nr. V-14).  

1.3.1. Parengtos 2 (dvi) 

duomenų tvarkymo 

taisyklės (mokyklos 

direktoriaus 2018 m. vasario 

15 d. įsakymas Nr. V-14). 

 

 

 

1.4.1. Paskirti duomenų 

tvarkytojai (mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

lapkričio 30 d. įsakymas  

Nr. V-93). 

Informacija interneto 

svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt 

→ teisinė informacija → 

asmens duomenų apsauga 

2. Atstovauti įstaigai 

ir plėtoti 

tarpkultūrinį 

bendradarbiavimą 

Surengtas 

tarptautinis 

festivalis 

„Skambėk, 

jaunyste“ 

2.1. 2018 m. II ketv. 

surengtas tarptautinis 

festivalis „Skambėk, 

jaunyste“. 

2.2. Parengta viena bendra 

2.1.1. 2018-06-19–25 

Tarptautinis festivalis 

„Skambėk, jaunyste“. 

 

2.2.1. Parengta koncertinė 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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lietuvių ir anglų 

kompozitorių koncertinė 

programa ir atlikta su 

choru „One Voice“ 

Jungtinėje Didžiosios 

Britanijos ir Šiaurės 

Airijos Karalystėje, 

Weymouth mieste 

programa (išleista koncerto 

CD kompaktinė plokštelė ir 

DVD). 

Informacija interneto 

svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt 

→ naujienos → 2017–2018 

m. m. 

3. Inicijuoti pokyčius 

mokykloje ir 

prisiimti atsakomybę 

už jų įgyvendinimą 

Dalyvaujant  

2014–2020 m. 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų 

programoje įsigyta 

trūkstamos 

modernios ugdymo 

įrangos bei 

instrumentų, 

vykdytos dviejų 

krypčių 

neformaliojo vaikų 

švietimo 

programos – 

muzikos ir 

etnokultūros 

3.1. Įgyvendinamas 

projektas „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros 

tobulinimas Panevėžio r. 

muzikos mokykloje“.  

3.2. Nupirkti muzikos ir 

etnokultūros krypčių 

muzikos instrumentai ir 

įranga 

 

 

 

 

3.3. Nuo 2018-09-01 

pradėta vykdyti Etninės 

kultūros ugdymo programa 

3.1.1. Įgyvendinamas 

projektas. Skiriamas 

finansavimas: 141 032,44 / 

24 888,10 Eur.     

Iš viso 165 920,54 Eur. 

3.2.1. Nupirkta muzikos 

instrumentų (muzikos ir 

etnokultūros kryptims), 

interaktyvios lentos ir 

projektoriai, 

sceno apšvietimo įranga, 

sceno garso sistema, 

planšetiniai kompiuteriai. 

3.3.1. Nuo 2018-09-01 

vykdoma Etninės kultūros 

ugdymo programa.  

Projektas viešinamas 

interneto svetainėse 

www.panrs.lt 

www.muzikosmokyklapr.lt 

→ naujienos 

4. Taikyti įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

formas su tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

Organizuoti tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai, 

sistemingai 

teikiama 

informacija tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) apie 

vaikų ugdymo(si) 

poreikius, 

pasiekimus, 

pažangą, mokyklos 

lankymą ir elgesį, 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) įtraukti į 

renginių 

organizavimą 

4.1. Rugsėjo ir gruodžio 

mėn. surengti du tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai.  

4.2. Vykdyti individualūs 

pokalbiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) įtraukti į  

5 renginių organizavimo 

darbo grupes, 98 proc. 

4.1.1. Surengti du tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai.  

 

4.2.1. Vyko individualūs 

pokalbiai su tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

Lankėsi individualiose 

pamokose, koncertuose, 

konkursuose, 7 klasės 

muzikavimo 

baigiamuosiuose 

egzaminuose. Pateikta 

informacija pažymių 

knygelėse, elektroniniu 

paštu, telefonu, stenduose, 

mokyklos interneto 

tinklalapyje 

www.muzikosmokyklapr.lt. 

4.3.1. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) dalyvavo  

5 (penkiose) renginių 

organizavimo darbo 

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

organizuojamoje veikloje 

kaip stebėtojai 

grupėse. 98 proc. lankėsi 

mokyklos organizuojamoje 

veikloje. 

Informacija interneto 

svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt.  
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. –  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Inicijuoti mokymai mokytojams „Socialinių 

emocinių kompetencijų lavinimas ugdymo 

įstaigose“, 2018-04-05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės“, 

2018-10-09 

Mokytojai įgijo žinių, nuostatų, įgūdžių ir 

kompetencijų šioje srityse: savo emocijų 

suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų 

išsikėlimas ir pasiekimas, kitų globa ir 

rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su kitais 

kūrimas ir palaikymas, tinkamas tarpasmeninių 

santykių situacijų valdymas, atsakingas 

sprendimų priėmimas. 

Stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos 

atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja 

mokinių pasiekimai. 

 

Taikomi inovatyvūs mokymosi metodai. 

IKT įrankiai motyvuoja ir sudomina 

mokinius ugdymo procese 

3.2. Sukurta, pagaminta ir paviešinta mokyklos 

atributika. Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → administracinė 

informacija 

Numatytiems tikslams pasiekti taikomos kuo 

įvairesnės sklaidos ir panaudojimo idėjos ir jų 

įgyvendinimo būdai 

3.3. Įgyvendinama mokytojų darbo apmokėjimo 

sistema  
 

 

3.3.1. Papildyta mokyklos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo tvarka, darbo tvarkos taisyklės, 

darbuotojai supažindinti pasirašytinai. 

Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → administracinė 

informacija→teisinė informacija. 

3.3.2. Pakoreguotos mokytojų būtinosios darbo 

sąlygos darbo sutartyse. 

3.3.3. Atnaujinti mokytojų pareigybių 

aprašymai, mokytojai supažindinti 

pasirašytinai 
 

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. –    

 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Mokėjimo mokytis kompetencija (tęsti užsienio kalbų mokymąsi) 

 

 

Direktorė                                                                            Laima Plančiūnienė          2019-01-15 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos ataskaitą 

vertiname labai gerai: įvykdytos numatytos užduotys ir papildomai įvykdytos nesuplanuotos užduotys ir 

veiklos. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė  2019-01-24 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos numatytos ir 

papildomos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai. 

 

 

Savivaldybės meras                                                      Povilas Žagunis                          2019-02-27 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas            Labai gerai 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Inicijuoti pokyčius 

mokykloje ir prisiimti 

atsakomybę už jų įgyvendinimą 

Dalyvaujant  

2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programoje įsigyta 

trūkstamos modernios 

ugdymo įrangos bei IKT  

9.1.1. Įgyvendinamas projektas 

„Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas Panevėžio 

r. muzikos mokykloje“. 

9.1.2. Nupirkti muzikos ir 

etnokultūros krypčių muzikos 

instrumentai ir IKT 

9.2. Pamokose diferencijuoti 

mokymosi veiklas pagal 

Mokytojų pamokose 

taikomos įvairios 

9.2.1. Parengtas Mokinių, turinčių 

ugdymo(si) sunkumų, ugdymo turinio 



6 
 

 

mokinių gebėjimus, mokymosi 

pasiekimus, vyraujantį 

mokymosi stilių 

užduotys ir veiklos 

skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniams  

individualizavimo tvarkos aprašas. 

9.2.2. Atliktas tyrimas „Muzikavimo 

repertuaro pritaikymas pagal mokinių 

gebėjimus – teigiami ir neigiami 

veiksniai“ 

9.3. Efektyvinti ugdymo(si) 

procesą pamokoje 

 

Muzikos istorijos ir 

solfedžio pamokose 

taikomos šiuolaikinės 

ugdymo(si) technologijos 

ir mokymos(si)metodai 

9.3.1. Įsigyta kompiuterinės muzikos 

technologijos programa „Audacity“ 

 

9.4. Stiprinti mokyklos įvaizdį Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

rengiami koncertai, 

festivaliai, konkursai. 

Viešinama informacija 

apie mokyklos teikiamas 

paslaugas ir veiklą 

 

9.4.1. 2019 m. surengti šalies festivalis 

„Pavasario spalvos“, konkursas-

festivalis „Muzikinė mozaika“, 

koncertas Panevėžio rajono 

bendruomenei „Tau, mano Mamyte“, 

konkursas „Dainų dainelė“. 

9.4.2. 2019 m. koncertinėje veikloje 

35 renginiai. 

9.4.3. Viešinama informacija apie 

mokyklos teikiamas paslaugas ir 

veiklą mokyklos interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt, Panevėžio 

rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.panrs.lt, spaudoje 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

10.1. Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas.  

10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams. 

 

 

Savivaldybės meras                                                      Povilas Žagunis 2019-02-27 

 

 

Susipažinau. 

 

Direktorė                                                                       Laima Plančiūnienė 2019-02-27 

 

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

