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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Muzikos mokyklos 2021 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos 2020 metų veiklos kokybės rodiklių įsivertinimo 

rezultatais, neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvadomis, Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu 

veiklos planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-23 (Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 redakcija). Planą įgyvendins mokyklos administracija, mokytojai, kiti darbuotojai, 

mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos socialiniai partneriai.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

            Įgyvendintas Muzikos mokyklos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas. Stebėsena buvo atliekama viso proceso metu ir visais 

lygiais (mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-111). Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė pristatė 

strateginio plano įgyvendinimo rezultatus mokyklos bendruomenei (Mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. 

susirinkimų protokolai Nr. MTP-5, MT-5).  

            Rezultatai. 

Planas įgyvendintas gerai. 3 metų metinių  veiklos  planų  įgyvendinimas  įsivertintas gerai. Veiklos kokybės įsivertinimo  rezultatai 

teigiami.  90 proc. ir daugiau sėkmės kriterijų įgyvendinta. Nurodytu laiku įgyvendinti visi strateginiai tikslai ir priemonės tikslams pasiekti. 

Vykdomos priemonės buvo efektyvios ir atitinkamai patikslino metinius veiklos planus. Biudžeto ir materialinių išteklių panaudojimas 

atitiko mokyklos keliamus tikslus ir prioritetus.  

 

Parengtas mokyklos 2021–2023 m. strateginis planas. Kuriama šiuolaikinė ir savitais bruožais pasižyminti mokykla, užtikrinanti 

ugdymo kokybę, skatinanti visapusišką mokinio asmenybės raidą, telkianti visų bendruomenės narių pastangas mokyklos veiklai ir ugdymui 

tobulinti, mokyklos kultūrai puoselėti.  

Mokykla racionaliai naudodama materialinius bei žmogiškuosius išteklius gerina mokymosi aplinką, bendram darbui telkia 

iniciatyvų, kompetentingą mokytojų kolektyvą. Mokykloje dirba 19 mokytojų: 1 mokytojas ekspertas, 12 mokytojų metodininkų, 6 

vyresnieji mokytojai.  
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2020 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimas 

 

I tikslas. Ugdyti demokratiškų pažiūrų, integralią, muzikalią, kūrybišką asmenybę. 

1.1. Didinti ugdymo paslaugų 

įvairovę 

 

 

Nuolat vertinamas ugdymo(si) paslaugų poreikis, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas, 

koreguojama paslaugų pasiūla. Muzikos mokyklą 2020 m. rugsėjo 1 d. lankė 212 mokinių. Iš 

jų: pradinio muzikinio ugdymo programą – 119, pagrindinio muzikinio ugdymo programą – 

63, kryptingo meninio ugdymo programą – 27 mokiniai. Nuo 2018 m. įgyvendinama nauja 

veiklos sritis – etnokultūra, parengtos šios ugdymo veiklos programos, mokosi 3 mokiniai. 

Mokiniai atvyksta mokytis iš kitų rajono vietovių: Rūtakiemio, Linkaučių, Ibutonių, 

Naujarodžių, Kėdainių rajono Margininkų k., Dvariškių, Vadoklių, Liubartų, Jotainių, 

Mitriūnų, Šventupių, Noreikių, Stomeniškių, Orelių, Uliūnų, Garuckų, Pavermenio, Sargėnų, 

Lakštingalų, Ragainės, Puškonių ir kitų vietovių - kompensuojama autobusų važiavimo 

kaina. Ugdymo programos viešinamos neformaliojo švietimo programų registre. 

Vadovaudamiesi mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymais vykdome NVŠ programą 

,,Akordeonistų ansamblis“ (2017–2020 m.). Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara 

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-68 sprendimas ,,Dėl 

atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Mokiniams sudaromas patogus 

pamokų tvarkaraštis. Bendru susitarimu yra priimtas Mokinių ugdymo individualizavimo, 

diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas (2019 m.), pagal kurį yra  teikiamas 

individualizuotas ugdymas. 

1.2. Efektyvinti ugdymo(si) procesą 

pamokoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokykloje mokymas(is) organizuojamas pagal individualius ugdytinių poreikius ir galimus 

pasirinkimus, grįstus asmenine patirtimi, siekiais. Pamokų tipai, struktūra, scenarijai  

skirtingi. Ugdymo procesas vykdomas ir netradicinėse aplinkose. Mokytojas, be tradicinių 

mokymo metodų, naudoja individualius ir grupinius problemų sprendimo būdus, 

individualius ar grupinius projektus, mokymąsi iš patirties, individualų tyrinėjimą, savivaldų 

mokinių mokymąsi, kūrybą, darbą su informacijos šaltiniais. Atlikti tyrimai: ,,Formalųjį 

švietimą papildančio muzikinio ugdymo proceso kokybės tobulinimas taikant savivaldų 

mokymąsi“, ,,Pagrindinio muzikinio ugdymo programos mokinių lyderystės gebėjimų 

raiškos muzikos mokykloje“. Įvykdyta IQES online apklausa „Mokinių grįžtamasis ryšys 

apie pamokos kokybę“. Dirbama su kompiuterine muzikos technologijos programa ,,Finale 

2016“, muzikine programa „Dorico pro“. Naudojami mokymo metodai: muzikos atlikimo 

įgūdžių formavimas; atkartojimas, kokybiško garso paieška; muzikos klausymas; refleksija; 

pavyzdžio metodas; klausinėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas; dalyvavimas viešuose 

pasirodymuose; ansamblinis muzikavimas. Ugdymo procesas yra individualizuotas ir 
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 lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos 

dera su planuotu turiniu. Parengtas mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

tvarkos aprašas (mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-64). Susidarius 

ekstremaliai situacijai force majeure (nenugalima jėga), kelianti pavojų mokinių sveikatai 

2020-03-31–06-17 ir 2020-11-03–2020-11-29 laikotarpiu, ugdymo procesas buvo 

koreguojamas ir organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

1.3. Skatinti mokytojus kryptingai 

tobulinti kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir gerosios 

patirties sklaidą 

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

Tobulino dalykines kompetencijas – 5 (26,32 proc.), bendrąsias kompetencijas – 13 (68,42 

proc.), išklausyta 588 val., dalyvavo viešoje nedarbinėje veikloje – 5 (26,31 proc.). Vyko 

mokytojų patirties sklaidos valandos, kuriose bendruomenės nariai pristatė naujas žinias iš 

įvairių kvalifikacijos tobulinimosi renginių – 18 (94,7 proc.), 1 mokytojas įgijo aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. Stebėjo kolegų pamokas ir dalijosi gerąja patirtimi – 5 (26,3 proc.). 

Kolegialiai dalijosi patirtimi su šalies muzikos ir meno mokyklomis (skaityti metodiniai 

pranešimai – 8 (42,1 proc.), publikuota 28 straipsniai. 2 mokytojai dalyvavo šalies konkursų 

vertinimo komisijos darbe. Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinėje 

laboratorijoje mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė pristatė savo metodinę mokymo 

priemonę „Kankliuokim“. Informacija interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt → 

teisinė informacija → tvarkos, taisyklės. 

Uždavinio įgyvendinimas 3 taškai 

 

II tikslas. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius. 

2.1. Stiprinti mokyklos įvaizdį Ugdomos asmeninės kompetencijos – savęs pažinimo, sėkmės ar nesėkmės atveju. Mokiniai 

dalyvavo šalies konkursuose ir užėmė prizines vietas. XXI nacionaliniame Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurse (1 mokinys). II respublikiniame muzikos ir meno mokyklų 

konkurse „Greiti pirštai“ (1 mokinys). Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse 

„Dainų dainelė“ (1 mokinys). III respublikiniame konkurse ,,Šiaurės Lietuvos kompozitorių 

dovana“ (1 mokinys). XXVIII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso regioniniame ture (2 mokiniai). VIII 

respublikiniame liaudies instrumentų atlikėjų konkurse „Lietuviška pjesė“ (1 mokinys). 

„Šalies jaunimo talentų ringas“ konkurse (1 mokinys). VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų 

lietuviškos muzikos konkurse „Atlėk, sakale“ (1 mokinys). Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → Ugdymas → Pasiekimai. 

Uždavinio įgyvendinimas 3 taškai 

 

III tikslas. Kurti modernią, mokymąsi skatinančią aplinką. 
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3.1. Modernizuoti ir gerinti 

ugdymo(si) sąlygas. 

Sudarytos geresnės sąlygos mokinių mokymuisi ir mokytojų, ir kitų darbui. Atnaujinta 

mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokyklapr.lt. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

mokykloje pradėta naudotis informacine sistema ,,Mano dienynas“. Nutarta atsisakyti 

muzikinės programos „Auralija“ (Mokytojų tarybos  2020-08-31 posėdžio protokolas Nr. 

MTP-3). Papildyta mokymo priemonių bazė atsižvelgiant į mokytojų poreikius, nupirkta: 

mušamųjų komplektui – lėkštės, saksofonas – baritonas, mobili garso kolonėlė, 1 

kompiuteris, spausdintuvas, tautiniai rūbai, spintos ugdymo priemonėms. Suremontuoti 

muzikos instrumentai (akordeonai). 

Uždavinio įgyvendinimas 3 taškai 

 

Filosofija 

 Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame veiklai tobulinti. 

Vertybės 

Lyderystė – mokomės kartu ir siekiame bendro tikslo. 

Vizija 

Kuriama šiuolaikiška, turinti modernią ugdymo bazę, atvira pokyčiams, efektyviai dirbanti ir besimokanti  Panevėžio r. muzikos mokykla, 

kurioje saugu ir įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.  

Misija 

Panevėžio r. muzikos mokykla teikia muzikinį ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, etninės kultūros ir kryptingo meninio ugdymo programas. Organizuoja tikslingą 

mokinių laisvalaikio užimtumą neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį. 

2021 m. tikslai ir uždaviniai 

I tikslas. Partneryste ir lyderyste grįstos mokyklos bendruomenės formavimas. 

Uždaviniai: 

1.1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir sėkmingumą. 

            1.2. Skatinti besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę. 

1.3. Stiprinti tėvų (globėjų rūpintojų) įsitraukimą į mokyklos veiklas. 

II tikslas. Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

Uždaviniai:  

2.1. Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimo kultūrą.    

III tikslas. Sąlygų, padedančių mokiniams aktyviai mokytis, tobulinimas ir įgyvendinimas. 

Uždavinys:  

            Mokymo priemonių bazės turtinimas. 
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           2021 m. veiklos plano turinys 

 

            I tikslas. Partneryste ir lyderyste grįstos mokyklos bendruomenės formavimas. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšos / 

ištekliai 
Laukiamas rezultatas Partneriai/vieta 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo(si) 

kokybę ir 

sėkmingumą 

 

 

1.1.1. Atlikti tyrimą  „Koks 

mano mokymosi stilius“ 

02 Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

 

Atliktas 1 tyrimas. 

 

Siekiama padėti 

mokiniams išsiaiškinti, 

koks mokymosi stilius 

jiems būdingiausias, 

paskatinti pagalvoti 

apie tai, kokiais būdais 

mokydamiesi jie galėtų 

pasiekti daugiau ir 

geriau išmokti. 

 

1.1.2. Atlikti įsivertinimą 03–04 Įsivertinimo 

darbo grupė 

Spec. 

programų 

Atliktas vieno rodiklio 

įsivertinimas. 

1.1.3. Organizuoti mokymus  

,,Savivaldis ir 

personalizuotas ugdymas“ 

12 

05 

Mokytojai 

 

Spec. 

programų 

90 proc. mokinių 

(padedami mokytojo) 

išsikelia mokymosi 

tikslus, pildo pusmečio 

įsivertinimo anketas. 

Panevėžio r. 

švietimo centras 

1.1.4. Organizuoti seminarą 

,,Aktyvių ugdymo (-si) 

metodų taikymas pamokoje“ 

Per metus Mokytojai 

 

Spec. 

programų 

90 proc. mokytojų, 

taiko aktyvius ugdymo 

metodus. 

Panevėžio r. 

švietimo centras 
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1.2. Skatinti 

besimokančios 

organizacijos plėtrą 

ir lyderystę 

 

1.2.1. Programos III 

modulio įgyvendinimas 

„Elektroninė mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema“ 

(elektroninis dienynas, 

asmeninių praktikų 

įgyjimas) 

Per metus Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. programų Įgyvendinama 

mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

95 proc. mokytojų 

pamokose taiko IKT. 

 

1.2.2. Pranešimas 

„Solinio ir ansamblinio 

grojimo ypatumai“ 

04 Janina 

Mikalkevičienė 

Diana Venckienė 

 Stiprinamas 

bendradarbiavimas ir 

gerosios patirties 

sklaida. 

 

 1.2.3. Seminaras 

„Įtraukiantys mokymo 

metodai aktyvių mokinių 

ugdymui “. 

06 Administracija 

 

Spec. programų 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Programos IV 

modulio įgyvendinimas 

„Garso ir apšvietimo 

technologijų įvaldymas ir 

panaudojimas“ 

10 Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. programų 

biudžeto 
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 1.2.5. Tobulinti dalyko 

kompetencijas 

Per metus Mokytojai, pagal 

poreikį. 

 

Spec. programų 

biudžeto 

90 proc. mokytojų 

atnaujina 

specialiuosius 

gebėjimus. 

 

1.2.6. Kolegialus 

mokymasis darbo vietoje  

Per metus Administracija 

Mokytojai 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 

atsižvelgiama į kolegų 

patarimus. 

 

1.2.7. Darbuotojų veiklos 

vertinimas 

01 Administracija Biudžeto  Įvertinama darbuotojų 

praėjusių kalendorinių 

metų veikla pagal 

nustatytas užduotis, 

siektinus rezultatus, jų 

vertinimo rodiklius ir 

gebėjimus atlikti 

pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas. 

 

1.2.8. Atlikti IQES online 

apklausas: 

  Spec. programų 

 

Atliktos 2 apklausos. 

Apklausų rezultatai 

teikia pagrįstų 

(duomenimis paremtų) 

ir suprantamų teiginių, 

kurie leidžia keisti 

esamus ir planuoti 

būsimus tikslus.  

 

Mokinių apklausa apie 

mokymosi kompetencijas 

ir pamokos poveikį (skirta 

konkrečiam mokomajam 

dalykui) 

04 Loreta 

Venslavičienė 

Tėvų apklausa.  

Pasiekimai 

04 Loreta 

Venslavičienė 

1.3. Stiprinti tėvų 

(globėjų rūpintojų) 

įsitraukimą į 

mokyklos veiklas 

1.3.1. Mokyklos tarybos 

bendradarbiavimas su 

mokyklos bendruomene 

sprendžiant ugdymo 

proceso ir kitus veiklos 

klausimus 

12 

05 

08 

Mokyklos taryba Intelektualiniai 

ištekliai 

Pravesti 3 

susirinkimai. 

Sprendžiami iškilę 

klausimai. 

Teikiami siūlymai dėl 

mokyklos strateginių 
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tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo 

priemonių. 

1.3.2. Mokytojų 

bendruomenės iniciatyvų 

skatinimas, didinant tėvų 

(globėjų rūpintojų) 

įtrauktį į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą 

 

Per metus Administracija 

Mokytojai 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 

95 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pastoviai 

bendrauja su 

mokytojais ir padeda 

vaikams ugdytis 

atsakomybę už savo 

elgesį ir mokymąsi.  

40 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalyvauja 

mokyklos veiklos 

planavime ir 

organizavime. 

98 proc. lankosi 

mokyklos 

organizuojamoje 

veikloje. 

 

1.3.3. Individualių 

pokalbių ir bendrų 

susirinkimų tėvams 

(globėjams rūpintojams) 

organizavimas 

 

Per metus Administracija 

Mokytojai 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Pravesti 2 bendri 

susirinkimai tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams). 

Muzikavimo 

mokytojai organizuoja 

individualius 

pokalbius. 

Pateikiama 

informacija, susijusi 

su ugdymo proceso 

organizavimu, 

mokyklos interneto 

tinklalapyje 

www.muzikosmokykl

apr.lt stenduose. 

 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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II tikslas. Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos / ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 
Partneriai 

2.1. Stiprinti 

bendruomeniškumą 

ir bendradarbiavimo 

kultūrą 

 

2.1.1. Organizuoti 

tradicinius renginius: 

   Parengti 8 renginiai.  

95 proc. 

bendruomenės 

dalyvauja renginiuose. 

 

,,Pjesės konkursas“. 03 Janina 

Mikalkevičienė, 

Diana Venckienė 

 Ugdomas 

atsakomybės jausmas, 

sceninė patirtis. 

  

Krekenavos, 

Ramygalos, 

Naujamiesčio 

sk. akordeono 

spec. mokiniai 

Koncertai lopšeliuose-

darželiuose. Dalyvauja 1–

4 klasių mokiniai 

11 

04 

Evaldas 

Vaitkevičius 

Angelė 

Jankauskienė 

Vijoleta 

Kirpotienė 

 Panevėžio 

rajono 

lopšeliai-

darželiai 

„Gandriukas“, 

„Bitutė“, 

„Sigutė“ 

Fortepijoninės muzikos 

popietė „Pavasario 

eskizai“ 

04 Sonata Gaušienė 

Natalja Malyševa 

Spec. programų 

 Skatinamas 

pasitikėjimas savimi, 

ugdomas atsakomybės 

jausmas, sceninė 

patirtis. 

Aukštaitijos 

regiono 

muzikos ir 

meno 

mokyklos 

Konkursas-festivalis 

„Muzikinė mozaika“ 

04 Natalja Malyševa 

Sonata Gaušienė 

Daiva 

Tijūnonienė 

Diana Labudienė 

Spec. programų  

Solfedžio konkursas- 

šventė. ,,Smuiko raktas “ 

1–4 kl. mokiniams 

05 Vaida Nevulienė  

Respublikinis festivalis – 

konkursas „Kankliuokim“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programų 
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Festivalis 

,,Džiazas su tortu“ 

05 Evaldas 

Vaitkevičius 

Spec. programų 

Koncertas  

„Tėvams ir draugams“ 

05 Angelė 

Jankauskienė 

 Naujamiesčio 

kultūros 

centras – dailės 

galerija 

Renginys 

,,Pirmokų krikštynos“ 

10 Vijoleta 

Kirpotienė 

 

Solfedžio projektas ,,Žinių 

skrynia“ 6–7 kl. 

mokiniams 

10 Vaida Nevulienė   

Viktorina ,,Muzikos 

labirintai“ 5–7 kl. 

mokiniams  

11 Vaida Nevulienė   

Pučiamųjų instrumentų 

klasės Kalėdinis koncertas 

tėveliams ,,Žiemos 

pasaka“ 

12 Kęstutis 

Plančiūnas 

  

Kalėdinis muzikinis 

spektaklis 

12 Mokytojai 

 

Spec. programų   

2.1.2. Organizuoti bendrus 

projektus  su šalies 

muzikos (meno) 

mokyklomis, kitomis 

organizacijomis 

    

Respublikinis jaunųjų 

pianistų festivalis-

konkursas „Grand pas“ 
                                                                                   

02 Sonata Gaušienė Spec. programų Ugdomos mokinių 

fortepijoninio šokio 

žanro žinios bei 

bendrakultūrinės 

kompetencijos. 

Kauno Miko 

Petrausko 

muzikos 

mokykla 

TV projektas  

,,Tiktai kas tikra“ 

 

03–05  Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. programų  Surengti keturi 

renginiai: 

1. Chorinės muzikos 

laboratorija ,,Giedu 

dainelę“; 

Panevėžio 

rajono 

švietimo 

centras 

VšĮ 
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2. Etnokultūrinės 

dirbtuvės ,,Kas po 

mano sodelį 

vaikščiojo“;  

3. Liaudies muzikos 

kūrybinės dirbtuvės 

,,Susieikime kartu“; 

4. Koncertas ,,Tau, 

mano Mamyte“, 

skirtas Motinos dienai 

paminėti. 

Aukštaitijos 

RTR   

Akordeonistų festivalis 

„Pavasario spalvos“ 

04 Janina 

Mikalkevičienė, 

Diana Venckienė 

Spec. programų Ugdoma koncertinė 

praktika, sceninė 

patirtis. 

Šalies muzikos 

ir meno 

mokyklos 

Festivalis „Brolis ir sesuo“  04 Diana Labudienė Spec. programų  

Koncertai pradinių klasių 

mokiniams „Draugai 

draugams ir su draugais“ 

10 Janina 

Mikalkevičienė 

Sonata Gaušienė 

Evaldas 

Vaitkevičius 

 Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, 

artistiškumas, 

muzikinis skonis. 

Naujamiesčio, 

Krekenavos 

Mykolo 

Antanaičio, 

Ramygalos 

gimnazijos 

Edukacinės pamokos 

lopšelių-darželių 

auklėtiniams 

10 

04 

Vijoleta 

Kirpotienė  

Evaldas 

Vaitkevičius 

Angelė 

Jankauskienė 

 Krekenavos, 

Ramygalos, 

Naujamiesčio 

lopšeliai-

darželiai 

Konkursas 

 ,,Dainų dainelė“ 

12 Darbo grupė Spec. programų   Panevėžio 

rajono 

švietimo ir 

kultūros 

įstaigos 

2.1.3. Dalyvauti rajono, 

regiono, šalies ir 

tarptautiniuose 

Per metus Mokytojai Spec. programų  15 proc. mokinių  

dalyvavo 

konkursuose. 
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konkursuose: Didėja gabių mokinių 

motyvacija, 

kūrybiškumas, 

mokymosi 

efektyvumas, 

mokiniai tobulina 

aukštesnio lygmens 

gebėjimus ir 

mokymosi įgūdžius. 

,,II respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Karališkasis barokas – 

2021“ 

01 Renatas Bedalis Spec. programų Kauno 

„Vyturio“ 

gimnazija 

Konkursas  

,,Naujieji atradimai“ 

02 Asta ir Audrius 

Derviniai 

Spec. programų Utenos meno 

mokykla 

M. J. Černienės  Jaunųjų 

stygininkų festivalis-

konkursas 

11 Diana Labudienė Spec. programų  Vytauto 

Mikalausko 

menų 

gimnazija 

2.1.4. Dalyvauti rajono, 

regiono, šalies ir 

tarptautiniuose 

festivaliuose, projektinėje 

veikloje: 

Per metus Mokytojai Spec. programų  95 proc. mokinių 

dalyvavo rajono, 

šalies ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

projektinėje veikloje. 

 

III respublikinis muzikos 

ir meno mokyklų Rimtauto 

Kašponio vardo festivalis 

,,Linksmasis pratimėlis “  

 

02 Vijoleta 

Kirpotienė 

Vaida Nevulienė 

Spec. programų Vilniaus 

Broniaus 

Jonušo 

muzikos 

mokykla 

Festivalis  

„Akordeonų šėlsmas“ 

04 Janina 

Mikalkevičienė 

Diana Venckienė 

Spec. programų Ugdoma koncertinė 

praktika, sceninė 

patirtis. 

 

Respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų antrojo 

instrument (fortepijono) 

festivalis ,,Muzikos 

garsai“ 

04 Vijoleta 

Kirpotienė 

Spec. programų Panevėžio 

Vytauto 

Mikalausko 

menų 

gimnazija 

Muzikinis integruotas 

projektas „Džiazo galerija“ 

05 Natalja Malyševa Spec. programų  

Biržų Kamerinės muzikos 

festivalis 

05 Renatas Bedalis 

Diana Labudienė 

Spec. programų  Biržų 

Vlado 
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Jakubėno 

muzikos 

mokykla 

XII Lietuvos Kanklininkų 

vasaros stovykla 

,,Skambantys kankleliai  

2021“ 

06 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programų 

Projektinės lėšos 

Ugdoma koncertinė 

praktika, sceninė 

patirtis. 

Užpalėnų 

krivulė 

Meninis integruotas 

projektas ,,Europos 

pulsas“ 

12 Angelė 

Jankauskienė 

Vijoleta 

Kirpotienė 

Spec. programų Panevėžio 

muzikos 

mokykla 

2.1.5. Viešinti mokyklos 

veiklą 

Visus 

metus 

Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. programų  Informacija viešinama 

mokyklos interneto 

svetainėje. 

www.muzikosmokykl

apr.lt 

Panevėžio rajono 

savivaldybės interneto 

svetainėje 

www.panrs.lt., 

spaudoje. 

 

2.1.6. Sistemingai 

atnaujinti duomenis, 

pildyti mokyklos interneto 

svetainę nauja informaciją 

Visus 

metus 

Administracija 

 

 Sistemingai 

atnaujinami 

duomenys, pildoma 

interneto svetainė 

nauja informacija. 

 

2.1.7. Pagaminti mokyklą 

pristatančių kanceliarinių 

priemonių ir suvenyrų 

10–11  PO 

 

Spec. programų  Sukurtos ir 

pagamintos mokyklą 

pristatančios 

viešinimo priemonės. 

 

 

III tikslas. Sąlygų, padedančių mokiniams aktyviai mokytis, tobulinimas ir įgyvendinimas 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos / ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 
Partneriai 

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

priemonių bazės 

turtinimas 

3.1.1. Nupirkti muzikinę 

kompiuterinę programą 

„Finale“. 

Per metus PO Spec. programų Nupirkta muzikinė 

kompiuterinė 

programa „Finale“. 

 

3.1.2. Įsigyti reikalingų 

mokymo priemonių 

Per metus PO Spec. programų Nupirktas bosinis 

akordeonas, 1 birbynė. 

Suremontuoti sugedę 

muzikos instrumentai. 

 

3.1.3. Atnaujinti IT bazę 
Per metus PO Spec. programų Nupirktas kompiuteris 

ir spausdintuvas. 

 

3.1.4. Atnaujinti 

mokyklos inventorių 

Per metus PO Spec. programų  Nupirktas spinta, 

dokumentų naikiklis. 

 

 

Atsiskaitymų – egzaminų tvarkaraštis 

 

Pavadinimas Vieta Vykdymo laikas Atsakingi vykdytojai 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Krekenava 

05-11 13.00 val. 

12-07 13.00 val. 
Natalja Malyševa 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Ramygalos skyrius 

05-12 13.00 val. 

12-08 13.00 val. 
Daiva Valkūnienė 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Naujamiesčio skyrius 

05-13 14.00 val. 

12-09 14.00 val. 
Janina Mikalkevičienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Krekenava 05-18 13.00 val. Vijoleta Kirpotienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-19 13.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-20 13.00 val. Audrius Dervinis 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Krekenava 05-18 15.00 val. Vijoleta Kirpotienė 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-19 15.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-20 15.00 val. Audrius Dervinis 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 klasių mokiniams Krekenava 
05-25 13.00 val. 

12-14 13.00 val. 
Daiva Tijūnonienė 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 klasių mokiniams Ramygalos skyrius 
05-15 13.00 val. 

12-09 13.00 val. 
Diana Labudienė 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 klasių mokiniams Naujamiesčio skyrius 
05-27 13.00 val. 

12-16 13.00 val. 
Kęstutis Plančiūnas 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Krekenava 05-25 15.00 val. Natalja Malyševa 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-26 15.00 val. Evaldas Vaitkevičius 
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Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-27 15.00 val. Asta Dervinienė 

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Krekenava 06-01 16.00 val. Natalja Malyševa 

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 06-02 16.00 val. Evaldas Vaitkevičius 

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 06-03 16.00 val. Asta Dervinienė 

 

Savivaldos institucijų veikla 

 

Mokyklos taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl mokyklos direktoriaus 2020 m. veiklos įvertinimo ir sprendimo 

teikimo Savivaldybės administracijai. 

01 
Loreta Venslavičienė  

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl įgyvendinto 2020 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo. 

Dėl pedagogų skatinimo tobulinti dalykines ir bendrąsiais  

kompetencijas.kompetencijas. 

Dėl inicijavimo 2 proc. pajamų mokesčio rinkimo ir  pasiūlymų 

svarstymo dėl surinktų lėšų panaudojimo. 

Dėl pasiūlymų, kaip skleisti mokyklos gerąją patirtį, nuotoliniu būdu. 

Dėl mokyklos tradicijų tęstinumo ir naujų tradicijų kūrimo, esant ir 

nuotoliniam ugdymui. 

Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo 

tvarkos aprašo įgyvendinimo. 

01 

06 

Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

Dėl mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo 

tvarkos įgyvendinimo ugdymo procese. 

06 Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

Dėl mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų aprašų) 

svarstymo, siūlymų teikimas dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir 

jų įgyvendinimo priemonių. 
 

 

 

 

 

 

08 

Mokyklos direktorius 

Dėl 2019–2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizavimo, 

ugdymo rezultatų vertinimo ir sprendimų priėmimo veiklos bei ugdymo 

tobulinimui. 

Pristato veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

nariai. 

Dėl mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, socialinių partnerių 

bendradarbiavimo.  Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Mokyklos direktorius Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir siūlymų 

teikimo. 
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Dėl mokyklos gerosios patirties sklaidos, siekiant gerinti mokyklos 

įvaizdį.  
 

MT veiklos ataskaita.   Loreta Venslavičienė  

Dėl pritarimo 2022 m. mokyklos veiklos plano projektui.  

12 

 

Dėl 2022 m. biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų svarstymo.  

Dėl mokyklos bendruomenės narių iniciatyvų svarstymo.  

Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo 

tvarkos aprašo įgyvendinimo. 

Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

Dėl mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo 

tvarkos įgyvendinimo ugdymo procese. 

Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

 

Mokytojų taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl 2020–2021 m. m. II pusmečio rezultatų aptarimo ir siūlymų teikimo. 

05 
Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

Dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų. 

Dėl kurso kartojimo. 

Dėl 1–6 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo baigimo pažymėjimų išdavimo. 

Dėl mokyklos pažymėjimų išdavimo. 

Dėl kitų einamųjų klausimų. 

Dėl 2021 m. mokinių mokymosi poreikių, stilių tyrimų, veiklos 

įsivertinimo vykdymo ir analizavimo. 

08 
Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

Dėl pritarimo 2021–2022 m. m. ugdymo planui. 

Dėl savivaldaus mokymosi strategijų taikymo mokymosi procese. 

Dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymo. 

Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos. 

Dėl koncertinės veiklos organizavimo. 

Dėl 2020–2021 m. m. I pusmečio rezultatų ir koncertinės veiklos 

aptarimo ir siūlymų teikimo. 
12 

Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

 

 

Dėl įgyvendinto 2021 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo.  

Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir siūlymų 
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teikimo.  

 

 
Dėl mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos įvertinimo. 

Dėl mokinių sąrašų tikslinimo. 

Dėl 2022 m. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos. 

Dėl mokytojo profesinės kompetencijos įsivertinimo.   

 

Darbo taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Laukiamas rezultatas 

Įstaigos darbuotojų atstovavimas, darbdaviui priimant su darbo santykiais 

susijusius sprendimus. 
Visus metus 

Pagal įstatymus darbuotojų interesus atitinkantys 

dokumentai. 

Inicijuoti  konsultacijas su darbdaviu bei teikti pasiūlymus, dėl darbuotojų 

darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimo, 

darbuotojams aktualių klausimų sprendimo. 

Saugi darbuotojų darbo aplinka bei  pozityvus 

kolektyvo mikroklimatas. 

 

Įgyvendinto veiklos plano įvertinimas. 
Įgyvendintą veiklos planą vertins mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Vertinimo kriterijai: veikla atlikta gerai – 3 taškai, veikla atlikta iš dalies – 2 taškai, veiklą reikia tobulinti – 1 taškas, veikla neatlikta –  

0 taškų.  

____________________ 
PRITARTA 

Mokytojų tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-5 

 

Mokyklos tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas Nr. MT-5 

 

SUDERINTA 

Darbo tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 6 

 

 

 

 

 

 


