
                                                                                      PRITARTA 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-135 

 

PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

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 vietovių mokiniai: Linkaučių, Mitriūnų, Rūtakiemio, Ibutonių, Naujarodžių, 

Šventupių, Noreikių, Stomeniškių, Orelių, Uliūnų, Garuckų, Pavermenio, Vadoklių, Liubartų, 

Jotainių, Sargėnų, Lakštingalų, Ragainių, 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.  

2019 m. rugsėjo 1 d. muzikos mokyklą lankė 213 mokinių, sudaryta 20 klasių. 

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 orkestro, 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 projektai: Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“,  

II respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Grand Pas“, šalies fortepijono ir styginių instrumentų 

festivalis-konkursas „Muzikinė mozaika“, IX šalies akordeono muzikos festivalis „Pavasario 

spalvos“, edukacinės programos „Skambiosios natelės“, „Snaigių šokis“ Krekenavos lopšelio-

darželio „Sigutė“, Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“, Naujamiesčio lopšelio-darželio 

„Bitutė“ auklėtiniams, koncertas Panevėžio rajono bendruomenei ir Muzikos mokyklos 50 metų 

sukakčiai paminėti „Tau, mano Mamyte“, koncertai „Pavasarinė dovana seneliams“ slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėse, muzikos popietės mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„Pavasario eskizai“, „Skamba kanklės“, „Pavasario daina“, I respublikinis muzikavimo konkursas-

festivalis „Kankliuokim-2019“, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektas 

„Skambantys kankleliai“, tradicinis renginys „Pirmokų krikštynos“, kalėdiniai teatralizuoti 

koncertai Krekenavos, Ramygalos, Naujamiesčio bendruomenėms: „Paslaptingosios Kalėdos“, 

„Margos Kalėdos“, „Siurprizas“. 

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 – Lenkijos Zielona Gora miesto 

Lietuvių bendruomenės projekto dalyviai, Krekenavos Mykolo Antanaičio, Ramygalos ir 

Naujamiesčio gimnazijų, Naujamiesčio bendruomenės rengiamų švenčių dalyviai, Utenos kultūros 

centro projekto „Skambantys kankleliai“ partneriai, Klaipėdos VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų 

festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ dalyviai, Panevėžio bendruomenių rūmų XII 

respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalio „Saula riduolėla 2019“ partneriai, Kauno 
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Miko Petrausko muzikos mokyklos projekto „Grand Pas“ dalyviai. Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → Naujienos → Fotogalerija.  

1.3. Darbuotojai: 

 

Eil. 

Nr. 

 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

1. Bendras darbuotojų skaičius 29 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius: 19 

 vadovai 1 

 mokytojai (pagrindinės pareigos) 16 

 mokytojai (nepagrindinės pareigos) 2 

 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 13 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 6 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją  

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius  

           

           1.4. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

           Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos. Suteikiama galimybė 

mokiniams pasirinkti ugdymo turinį (repertuarą, mokymosi būdus). Tirta ir analizuota mokinių 

mokymosi poreikiai, stiliai. Atliktas tyrimas „Muzikavimo repertuaro pritaikymas pagal mokinių 

gebėjimus – teigiami ir neigiami veiksniai“. Vadovaujantis diagnostinio vertinimo, atlikto tyrimo, 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais pritaikomos mokymo veiklos pagal mokinių gebėjimus, 

mokymosi pasiekimus, vyraujantį mokymosi stilių. Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt. → Veiklos sritys → Ugdymas.  

            Įgyvendintas 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“. Gautas 

finansavimas 161 734,07 Eur. Nupirkti muzikos instrumentai: muzikos krypčiai – 68 vnt., 3 kompl., 

etnokultūros krypčiai – 55 vnt., 8 kompl., scenos apšvietimo sistema – 3 kompl., scenos garso 

sistema – 3 kompl., IKT: interaktyviosios lentos – 6 vnt., projektoriai – 6 vnt., planšetiniai 

kompiuteriai ir dėklai – 110 vnt. 

2019 m. koncertinėje veikloje (63 renginiai) surengta 12 koncertų, 4 konkursai, 3 festivaliai, 

pastatyti 3 muzikiniai spektakliai, vykdytas Vaikų vasaros užimtuo ir poilsio programos projektas 

„Skambantys kankleliai“, neformaliojo vaikų švietimo programa „Akordeonistų ansamblis“. 

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

          Skirtos dvi papildomos klasės Krekenavoje, išdažytos klasių grindys Naujamiesčio skyriuje, 

Ramygalos skyriuje sustiprintas internetinis ryšys, išdažyti laiptai. Papildyti mokymo priemonių 

ištekliai atsižvelgiant į mokytojų poreikius, įsigyta muzikos instrumentų, muzikinė programa 

„Dorico pro“, 3 kompiuteriai, kopijavimo aparatas, 2 kamštinės lentos. Suremontuoti muzikos 

instrumentai. 

           1.5. Veiklos kokybės įsivertinimas. 

           Atliktas vienos srities teminis įsivertinimas naudojant internetinę platformą IQES online 

Lietuva. Mokytojų apklausa „Mokyklos mikroklimatas“. Su rezultatais supažindinta mokyklos 

bendruomenė, Muzikos mokyklos taryba (2019-08-30 posėdžio protokolas Nr. MT-2) ir mokytojų 

taryba (2019-08-30 posėdžio protokolas Nr. MTP-2). Veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 

ir įsipareigojimai naudojami mokyklos veiklai planuoti ir tobulinti.  

           Metiniame plane numatytos priemonės įgyvendintos. 

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

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 

2018-09-01  132 51 25 208 4 

2019-09-01  130 55 28 213 4 

          

           2.2. Mokinių lankomumas:  

 

Mokslo metai 

Praėjusieji ir ataskaitiniai 

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido iš viso pamokų 

(dėl ligos atleista)   

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

Vidutin

iškai 

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

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

2018–2019 m. m. 0,56 82 39 - - - - - 

            

            2.3. Šeimos: 

 

Šeimos Mokinių, gyvenančių 

šeimose, skaičius 

Proc. nuo mokinių 

skaičiaus 

Socialiai remtinos šeimos 35 16,43 

Socialinės rizikos šeimos - - 

            

            2.4. Mokiniai, palikti kartoti ugdymo programos kursą: 

 

Skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus 

0 0 

          

           2.5. Mokiniai, atleisti nuo mokesčio už mokslą: 

 

Mokinių skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus 

43 20,19 

           

           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 

426 16 57 8 97 10 33 4 

           

           2.7. Projektai: 
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 Rajono Šalies Tarptautiniai 

Vykdytų projektų skaičius 9 6 0 

Dalyvavusių mokinių skaičius 337 206 0 

Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 158 proc. 96,7 proc. 0 proc. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS 

 

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

asmeninę, socialinę, kultūrinę patirtį. Egzaminų rezultatai. 4 kl. muzikavimo: 10–9 balų 83,33 proc., 

8–7 balų 11,11 proc., 6–5 balų 5,55 proc. 7 kl. muzikavimo: 10–9 balų 66,66 proc.,  

8–7 balų 22,22 proc. 4 kl. solfedžio: 10–9 balų 50,00 proc., 8–7 balų 22,22 proc., 6–5 balų  

16,66 proc., 7 kl. solfedžio: 10–9 balų 11,11 proc., 8–7 balų 66,66 proc., 6–5 balų 22,22 proc.  

           Mokiniai dalyvavo šalies ir tarptautiniuose konkursuose. Respublikiniame festivalyje-

konkurse „Grand Pas“ (1 mokinys). XIV Jono Švedo Nacionaliniame II turo konkurse (1 mokinys). 

III tarptautiniame akordeono muzikos konkurse „Liepsnojantys akordeonai“ (1 mokinys). 

Tarptautiniame folkloro festivalyje „Zielona Gora 2019“ (tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“). 

XIII tarptautiniame akordeonistų konkurse „Ascoltate 2019“ (1 mokinys ir akordeonininkų 

orkestras). II respublikiniame Šakių miesto pianistų konkurse (2 mokiniai). Šiaulių Kuršėnų meno 

mokyklos konkurse „Tėviškės dainos“ (1 mokinys). Respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse 

„Musica amabile“ (1 mokinys). 

           Muzikos mokyklą baigė 9 mokiniai. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigas 

įstojo 3 mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

PEDAGOGŲ PASIEKIMAI 

 

           4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.             

           Mokytojai mokėsi drauge ir vieni iš kitų: dalijosi patirtimi, atradimais, sumanymais. 

Tobulino dalykines kompetencijas – 18 (94,7 proc.), bendrąsias kompetencijas – 10 (52,6 proc.), 

išklausyta  

420 val., dalyvavo viešoje nedarbinėje veikloje – 5 (26,31 proc.). Vyko mokytojų sklaidos 

valandos, kuriose bendruomenės nariai pristatė naujas žinias iš įvairių kvalifikacijos tobulinimosi 

renginių –  

15 (79,94 proc.), 2 mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Stebėjo kolegų pamokas ir 

dalijosi gerąja patirtimi – 2 (10,52 proc.). Numatyta ir toliau tobulinti informacinių technologijų 

naudojimą pamokoje. Organizuota ugdomoji veikla kitose edukacinėse aplinkose: muziejuose, 

edukacinėse išvykose, bibliotekose (25 užsiėmimai). 

           Surengti penki tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Pateikta informacija pažymių 

knygelėse, elektroniniu paštu, telefonu, stenduose, mokyklos interneto tinklalapyje 

www.muzikosmokyklapr.lt. Vykdyti individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais). Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) dalyvavo 4 (keturiose) renginių organizavimo darbo grupėse. 98 proc. lankėsi 

mokyklos organizuojamoje veikloje 

           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. Dalyvauta 

šalies projektuose – 20, užsienio – 1, skaityti metodiniai pranešimai – 8 (42,1 proc.), publikuota  

30 straipsnių, pristatytos kvalifikacijos tobulinimo programos – 4 (21,05 proc.). 4 mokytojai 

dalyvavo nacionalinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijos darbe. 2019 m. mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programa įgyvendinta – 100 proc. 

 

 

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

FINANSAVIMAS 

 

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

neformaliajam vaikų švietimui ugdyti panaudota 295 788,15 Eur, savivaldybės biužeto lėšų iš 

likučio komunaliniams įsiskolinimams apmokėti už 2019 m. gruodžio mėn. panaudota  

1 706,94 Eur, 6388,29 Eur, iš spec programų likučio panaudota 4 664,22 Eur, Europos Sąjungos 

paramos lėšų (neformaliajam švietimui) iš iždo panaudota 1 056 Eur. Kitų finansavimo šaltinio 

lėšų, gautų kaip parama mokyklai, panaudota 988,64 Eur.  

 

VI SKYRIUS 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

           Didinti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo 

prieinamumą Panevėžio rajone.  

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

 

Direktorė     Laima Plančiūnienė 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 

2020 m. sausio 14 d. posėdžio protokolas Nr. MT-1 

 

SUDERINTA 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  

Algirdas Kęstutis Rimkus 


