
 

PATVIRTINTA 

Panevėžio r. muzikos mokyklos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-130 

 

PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Muzikos mokyklos 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos 2021 metų veiklos kokybės rodiklių įsivertinimo 

rezultatais (mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr.124),  Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu 

veiklos planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-23 (Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 redakcija). Planą įgyvendins mokyklos administracija, mokytojai, kiti darbuotojai, 

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

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Įgyvendinamas mokyklos 2021–2023 m. strateginis planas. 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. Teikiamas muzikinis ugdymas 

skirtingų gebėjimų mokiniams pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, etninės 

kultūros ir kryptingo meninio ugdymo programas. Pripažįstama, kad kiekvienas vaikas yra kitoks, savitas, unikalus, ir kreipiamas dėmesys į 

visų besimokančiųjų gabumus ir individualumą. Organizuojamas tikslingas mokinių laisvalaikio užimtumas neatsižvelgiant į jų socialinę 

padėtį, ugdomas kultūringas ir kompetentingas visuomenės pilietis. 

            Rezultatai. 

2021 metų veiklos  planas įgyvendintas, išskyrus kai kurias priemones, susidariusias dėl epideminės COVID-19 situacijos. Veiklos 

kokybės įsivertinimo pagrindimas – aukštas (2021 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. 

gruodžio 10 d. įsakymu Nr.124), biudžeto ir materialinių išteklių panaudojimas atitinka mokyklos keliamus tikslus ir prioritetus. 

 

2021 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimas 

 

I tikslas. Partneryste ir lyderyste grįstos mokyklos bendruomenės formavimas. 

1.1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir 

sėkmingumą 

     Atliktas tyrimas ,,Koks mano mokymosi stilius“. Tyrimas parodė, kad mokiniai 

išsiaiškino 

savo mokymosi stilių ir suprato, kokie mokymosi būdai jiems tinkamiausi ir kokiais būdais 



mokydamiesi jie galėtų pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų. Atnaujintos pradinio ir 

pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos papildant nuostata 

aktyvūs (įtraukiantys) ugdymo metodai (mokyklos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas 

Nr. V-49). Ugdymo procesas organizuojamas taip, kad būtų tikslingai parenkami ir 

pritaikomi mokymo metodai pamokose. (Pamokų stebėjimo 2021-10-12, 2021-10-19, 2021-

12-07 protokolai Nr. 1–4). 

     Mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė parengė pristatymą ,,Aktyvus/įtraukusis 

ugdymas“. Informacija interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt → Veiklos sritys → 

Ugdymas. Atliktas rodiklio ugdymosi tikslų, pasiekimų ir jų vertinimo įsivertinimas. 

Įsivertinimo pagrindimas – aukštas (2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita). 

Surengti mokymai mokytojams: programos „Komandinis darbas ir bendradarbiavimas 

tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius“ II modulis „Specialusis ir įtraukusis meninis 

ugdymas“ (2021-04-27), IV modulis ,,Garso ir apšvietimo technologijų įvaldymas ir 

panaudojimas“ (2021-11-04). Atnaujinta atsiskaitymų ir egzaminų reikalavimų tvarka 

(mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-95). 

1.2. Skatinti besimokančios 

organizacijos plėtrą ir lyderystę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Įgyvendinama ,,Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo“ programa. 

(Programos akreditacijos terminas 2023-05-25). 90 proc. mokytojų pamokose taiko IKT ir 

įtraukiojo ugdymo strategijas. Mokytojai kryptingai tobulina dalykines kompetencijas – 12 

(95 proc.), bendrąsias kompetencijas – 16 (84 proc.), IKT panaudojimo kompetenciją – 18 

(89 proc.). Išklausyta 882 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 mokytojo 

eksperto 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 – 11 (58 proc.), publikuota 25 straipsniai, 3 (16 proc.)  mokytojai 

dalyvavo šalies konkursų vertinimo komisijų darbe.  

     Mokyklos vadovas tobulino vadovavimo sričių kompetencijas: strateginio švietimo 

įstaigos valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo – 52 val.  

Dirbama su informacine sistema ,,Mano dienynas“. Ugdymo apskaita tobulinama. 

Įsivertinimo sistemoje IQES online 2021 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais buvo vykdomos 

apklausos. Mokinių apklausa apie mokymosi kompetencijas ir pamokos poveikį parodė, kad 

mokiniai gerai sutaria su Mokyklos mokytojais, yra jais patenkinti, Mokykloje jaučiasi gerai, 

didžiuojasi savo Mokykla, nebijo prašyti pagalbos;  

     Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa „Pasiekimai“, kurioje tėveliai aukščiausiais balais 



įvertino, kad „Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama mokinių mokymui mokytis; 

Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama mokinių kūrybingumo plėtojimui; Mokykloje 

dėmesio pakankamai skiriama mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui; Mokykloje 

dėmesio pakankamai skiriama mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui; Mokykloje 

suteikiamos galimybės drąsiai reikšti savo mintis“.  

     Buvo vertinama darbuotojų 2021 metų veikla pagal nustatytas užduotis, siektinus 

rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas. 

1.3. Stiprinti tėvų (globėjų, 

rūpintojų) įsitraukimą į mokyklos 

veiklas 

     Įvyko 3 mokyklos tarybos susirinkimai (Mokyklos tarybos posėdžių protokolai Nr. MT-1–

3). Susirinkimų metu buvo svarstomi Mokyklos vadovo, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

ir mokinių pateikti klausimai, svarstyta ir pritarta mokyklos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams (tvarkoms). Teikti siūlymai mokyklos administracijai dėl mokykloje 

vykdomos veiklos tobulinimo, dėl mokinių ugdymo ir darbo sąlygų kūrimo.  

     Muzikavimo mokytojai/administracija organizavo mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

atskirus (savo dėstomo dalyko) ir bendrus susirinkimus, kuriuose buvo aptarta mokinių 

daroma pažanga, mokymosi pasiekimai, lankomumas, koncertinė veikla ir kt. (tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimų protokolai Nr. MT-1–3). 

     Mokytojai (administracija) vykdė individualią tėvų (globėjų, rūpintojų) informacinę-

konsultacinę veiklą. 40 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir tiesioginiu ir nuotoliniu būdu 

dalyvavo mokyklos veiklos planavime ir organizavime, 98 proc. lankėsi mokyklos 

organizuojamoje veikloje.  

Materialinių  resursų  panaudojimas 1.1., 1.2., 1.3. Uždavinio priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos SB (Savivaldybės 

biudžeto), 3ES (projektinės), 6KT (1,2 procentų GPM) lėšos.– 2000 Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3 taškai 

 

II tikslas. Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

2.1. Stiprinti bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimo kultūrą 

 

     Organizuoti tradiciniai renginiai: ,,Pjesės konkursas“, virtualus Ramygalos skyriaus  

mokinių koncertas ,,Muzikinis virusas“ Ramygalos lopšelyje-darželyje ,,Gandriukas“, 

virtualus X tarptautinis akordeono muzikos festivalis ,,Pavasario spalvos“, mokinių koncertas 

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje, virtualus II respublikinis 

kanklių festivalis – konkursas „Kankliuokim“, virtualus pianistų koncertas-festivalis 

,,Pavasario eskizai“, koncertai pradinių klasių mokiniams „Draugai draugams ir su draugais“, 

renginys ,,Pirmokų krikštynos“, edukacinė pamoka Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ 

auklėtiniams ,,Linksmosios natelės“. 

Vyko solfedžio konkursas-šventė ,,Smuiko raktas“, solfedžio projektas ,,Žinių skrynia“ 6–7 

kl. mokiniams, viktorina ,,Muzikos labirintai“ 5–7 kl. mokiniams, Kalėdiniai koncertai 



,,Kalėdas švęskime kartu“, ,,Muzikinė kalėdinė dėžutė“, ,,Kalėdos tikros“, konkursas ,,Dainų 

dainelė“. Kai kurios Mokyklos 2021 m. veiklos plano priemonės buvo neįgyvendintos dėl 

susidariusios epideminės COVID-19 situacijos. 

     Mokiniai aktyviai dalyvavo konkursuose ir užėmė prizines vietas. Virtualiame 

tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Piano Forte“ (1 mokinys), tarptautiniame 

virtualiame vokalinės-instrumentinės muzikos konkurse ,,International Music Astana“ (1 

mokinys), II respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Karališkasis barokas – 2021“ (4 

mokiniai), Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė – 2021“ (2 mokiniai), 

tarptautiniame konkurse „Astana Folk Music“ (1 mokinys), respublikiniame virtualiame 

jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai“ (2 mokiniai ir 1 ansamblis), tarptautiniame 

virtualiame konkurse „Digi-talenty Zima 2021“ (1 mokinys), tarptautiniame virtualiame 

jaunųjų muzikantų konkurse ,,Grande Mozart“ (1 mokinys), tarptautiniame įvairių žanrų 

konkurse ,,Golden talents of Madrid 2021“ (7 mokiniai), X tarptautiniame multi-distancinio 

festivalyje-menų konkurse „Talentų šventė“ (1 mokinys), šokio ir muzikos atlikėjų festivalyje-

konkurse ,,Idėjų mugė“ (1 ansamblis), Panevėžio regiono virtualiame  akordeonininkų  

festivalyje-konkurse „Aš – artistas!“ (6 mokiniai), I respublikiniame  klarnetininkų solistų 

konkurse „Clarinetto Virtuoso“ (5 mokiniai), tarptautiniame virtualiame muzikos atlikėjų 

konkurse „Praha Spring symphony“ (2 mokiniai), I atlikėjų-solistų konkurse „Tautiniai 

atspindžiai“ (6 mokiniai), I tarptautiniame instrumentinės ir vokalinės muzikos konkurse 

,,Astana Vision Contest“ (1 mokinys), I respublikiniame papildomo instrumento (fortepijono) 

konkurse ,,ATACCA“ (1 mokinys), IX tarptautiniame tautinių instrumentų atlikėjų konkurse 

„Art-Dominanta“ (1 mokinys), X respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse 

,,Lietuva, aš už muziką“ (1 ansamblis), II respublikiniame  I–IV klasių kanklininkų konkurse 

„Dainuojančios kanklės-2021“ (3 mokiniai), I respublikiniame tautinių muzikos instrumentų 

atlikėjų konkurse „Skambėkime-2021“ (2 mokiniai), III tarptautiniame Algirdo Ločerio 

akordeonininkų konkurse (1 mokinys), respublikiniame tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų 

konkurse „Tautiniai gaidų raštai“ (2 mokiniai), II tarptautiniame konkurse „Amicitia 

sonans“ (2 mokiniai), II respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse ,,Muzika - @“ (1 

mokinys), respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Viva musica“ (1 mokinys), 

tarptautiniame konkurse ,,Digi-Talenty“ (1 mokinys), respublikiniame liaudies instrumentų 

festivalyje-konkurse „Kanklių giesmė 2021“ (3 mokiniai). 

     Iš viso užimta prizinių vietų: regiono – 12 vietų, šalies – 29 vietos, tarptautiniuose – 22 

vietos. Mokinių pasiekimai ir pastangos pripažįstami ir skatinami. Informacija interneto 

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

     Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmais 

dėl XV respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalio ,,Saula ridualėla“ (Kultūros 



centro Panevėžio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio 

,,Grandinėlė“ projekto ,,Laiko tėkmėj“ programos) įgyvendinimo. Pasirašyti sutikimai dėl 

bendradarbiavimo projektuose su Pasvalio muzikos mokykla (,,Akordeonistų šėlsmas 

2022“), Kauno miesto muziejumi (VII festivalis ,,Kanklės mano rankose“), Panevėžio 

muzikiniu teatru (festivalis ,,Jazz Panevėžys 2022“) .  

Materialinių  resursų  panaudojimas 2.1. Uždavinio priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos SB (Savivaldybės biudžeto), 3ES 

(projektinės), 6KT (1,2 procentų GPM) lėšos– 830 Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3 taškai 

 

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

3.1. Mokymo priemonių bazės 

turtinimas 

     Papildyti mokymo priemonių ištekliai atsižvelgiant į mokytojų poreikius. Įsigyta muzikos 

instrumentų: akordeonas Kratt Basson, 1 tenorinė birbynė, klavišinis instrumentas kurzweil 

KP100, elektroninė gitara. Suremontuoti ir suderinti muzikos instrumentai. Atnaujinta IT 

bazė – nupirktas kompiuteris. Ramygalos skyriuje išdažytos koridoriaus sienos. 

Materialinių  resursų  panaudojimas 3.1.  Uždavinio priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos SB (Savivaldybės biudžeto), 3ES 

(projektinės), 6KT (1,2 procentų GPM) lėšos – 9160 Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3  taškai 

 

Filosofija 

 Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame veiklai tobulinti. 

Vertybės 

            Pagarba, tolerancija. Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė. 

            Prioritetas 

Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

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. 

 

2022 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. 

 

           2022 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 

Rezultatas – mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia. 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo(si) kokybę 

ir sėkmingumą 

 

 

1.1.1. Atlikti tyrimą  

„Koks mano mokymosi 

stilius“ 

02 Vijoleta 

Kirpotienė 

Spec. 

programų 

 

Atliktas 1 tyrimas. 

 

Mokytojai pripažįsta 

mokinių skirtybes 

(amžiaus tarpsnio, 

asmeniniai ir ugdymosi 

poreikiai, interesai, 

gebėjimai, mokymosi 

stiliai), į kurias atsižvelgia 

organizuodami 

mokymą(si). 

 

1.1.2. Atlikti rodiklio 

veiklų prieinamumas 

įsivertinimą  

04–11 Įsivertinimo 

darbo grupė 

Spec. 

programų 

Atliktas vieno rodiklio 

įsivertinimas. 

 

1.1.3. Organizuoti 

mokymus mokytojams 

,,Aktyvių (įtraukančių) 

ugdymo metodų 

naudojimas pamokose“ 

Per metus Administracija 

 

Spec. 

programų 

Mokytojai, pažindami 

mokinių veiklos ir 

mokymosi motyvus, 

parenka ugdymo(si) 

metodus, formas ir 

užduotis taip, kad 

Panevėžio r. 

švietimo centras 



mokymasis jiems padėtų 

įgyti įvairios prasmingos 

patirties (stebėjimo,  

žaidimo, kūrybos, taip pat 

socialinių sąveikų) ir būtų 

optimaliai gilus bei 

auginantis. 

1.1.4. Organizuoti 

mokymus mokytojams 

,,Darbas su specialiųjų 

poreikių mokiniais  

neformaliajame švietime. 

Psichologiniai aspektai“  

Per metus Administracija 

 

Spec. 

programų 

Atsižvelgiama į kiekvieno 

vaiko individualius 

gebėjimus ir poreikius, 

vengiama bet kokios 

diskriminacijos. 

 

Panevėžio r. 

švietimo centras 

1.2. Skatinti  

besimokančios 

organizacijos plėtrą 

ir lyderystę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Įvaldyti funkciją 

,,Integracija su Mokinių 

registru“ 

Per metus Administracija 

 

 

Spec. 

programų 

Užtikrinama integracija 

tarp elektroninio dienyno 

ir Mokinių registro. 

 

1.2.2. Dalykinių 

kompetencijų tobulinimas 

Per metus Mokytojai, 

pagal poreikį. 

 

Spec. 

programų, 

biudžeto 

Ne mažiau 90 proc. 

mokytojų tobulina 

dalykines kompetencijas ir 

dalinasi gerąja patirtimi. 

 

1.2.3. Pamokų stebėjimas Per metus Administracija  Per metus stebėtos 3 

pamokos (16 proc.) 

Pateiktos rekomendacijos 

ugdymo procesui 

pamokoje gerinti. 

 

1.2.4. 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. 

 



1.2.5. Pranešimas 

„Mokymo(si) sėkmė – 

mokėjimas mokytis“  

02 Loreta 

Venslavičienė 

 Stiprinamas 

bendradarbiavimas ir 

gerosios patirties sklaida  

Panevėžio muzikos 

mokykla 

1.2.6. Konferencija 

„Tradicinis kankliavimas: 

istorija, problemos, 

perspektyvos“–

pranešimas „Tradicinis 

kankliavimas Panevėžio 

rajone“ 

03-04–05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

 

 Kauno miesto 

muziejus   

1.2.7. Atlikti emokykla.lt 

apklausas:  

Mokinių apklausa – 

ugdymosi veiklų 

prieinamumas. 

Rajono gyventojų 

apklausa dėl paslaugų 

pasiūlos ir norinčiu 

lankyti muzikos mokyklą 

iš kitų rajono vietovių 

04 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

 

Atliktos 2 apklausos. 

Apklausų rezultatai teikia 

pagrįstų (duomenimis 

paremtų) ir suprantamų 

teiginių, kurie leidžia keisti 

esamus ir planuoti būsimus 

tikslus.  

 

1.2.8. Pranešimas 

,,Aktyvių mokymo 

metodų taikymas mokinių 

individualaus ir 

ansamblinio muzikavimo 

motyvacijai skatinti“ 

04 Sonata 

Gaušienė 

Daiva 

Tijūnonienė 

Natalja 

Malyševa 

Spec. 

programų 

 

 Krekenavos 

Mykolo 

Antanaičio 

gimnazija 

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 

Per metus Mokyklos 

taryba 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Pripažįstama požiūrių ir 

nuomonių įvairovė, 

palaikoma diskusija, 

gerbiama kiekvieno 

nuomonė. Sprendžiami 

iškilę klausimai. Teikiami 

siūlymai. 

Pravesti 3 susirinkimai.  

 



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 

Mokytojai ir tėvai 

bendradarbiauja (skiria 

laiko ir inicijuoja 

susitikimus, pokalbius ir 

kt.) palaikydami ir 

skatindami mokinio 

pažangą, stiprindami jo 

psichinę ir fizinę sveikatą 

bei socialumą. 

Pravesti 2 bendri 

susirinkimai tėvams 

(globėjams, rūpintojams).  

Organizuoti individualūs 

pokalbiai. 

Pateikiama informacija 

mokyklos interneto 

tinklalapyje 

www.muzikosmokyklapr.lt 

stenduose. 

 

 

II tikslas. Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo Atsakingi Lėšos / Laukiamas rezultatas Partneriai 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/


laikas vykdytojai ištekliai 

Rezultatas – planuojamos ir parenkamos prasmingos ugdymo(si) veiklos, kurios skatina mokinių smalsumą, entuziazmą. Mokiniai patiria 

pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, mokymosi sėkmę. 

2.1. Stiprinti 

bendruomeniškumą 

ir bendradarbiavimo 

kultūrą 

 

2.1.1. Organizuoti tradicinius renginius: 

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. 

Krekenavos 

Mykolo Antanaičio 

gimnazija 

Fortepijono ir styginių 

instrumentų konkursas 

„Muzikinė mozaika“ 

04 Natalja 

Malyševa 

Sonata Gaušienė 

Daiva 

Tijūnonienė 

Diana 

Labudienė 

Spec. 

programų  

Koncertas  

„Tėvams ir draugams“ 

05 Angelė 

Jankauskienė 

  Naujamiesčio 

kultūros centras – 

dailės galerija 

Festivalis „Brolis ir 

sesuo“  

05 Diana 

Labudienė 

Daiva 

Valkūnienė 

Spec. 

programų 

Ugdoma koncertinė 

praktika, sceninė patirtis 

Ramygalos 

gimnazija 

Koncertas ,,Pavasario 

žiedas Mamai“ 

05 Asta Dervinienė Spec. 

programų 

  

Koncertas „Skamba 

kanklės“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

  

Edukacinė popietė ,,Kas 

po mano sodelį 

vaikščiojo“ 

05 Daiva 

Tijūnonienė 

Loreta 

Spec. 

programų 

 Krekenavos 

Mykolo Antanaičio 

gimnazija 



Venslavičienė 

Renginys 

,,Pirmokų krikštynos“ 

10 Vijoleta 

Kirpotienė 

   

Kalėdinis muzikinis 

spektaklis 

12 Darbo grupė  Spec. 

programų  

  

2.1.2. Organizuoti bendrus projektus  su šalies muzikos (meno) mokyklomis, kitomis organizacijomis: 

Rezultatas – partnerystės yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų perspektyvumo. Periodiškai vertinama tinklaveikos 

nauda ir sąnaudos. 

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 

Projektas ,,Akordeonistų 

šėlsmas 2022“ 

05 Janina 

Mikalkevičienė 

Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

 Pasvalio muzikos 

mokykla 

VII Šalies festivalio 

,,Skambėk, jaunyste“ 

vaikų ir jaunimo 

simfoninio orkestro 

koncertas 

06-12 Festivalio arbo 

grupė 

Spec. 

programų 

Biudžeto 

Integruojami vaikų ir 

jaunimo talentai muzikos 

srityje ir tobulinami  

muzikiniai grojimo 

įgūdžiai simfoniniame 

orkestre.  

Šalies muzikos ir 

meno mokyklos 

Konkursas 

 ,,Dainų dainelė“ 

12 Darbo grupė Spec. 

programų  

Puoselėjamos akademinio 

dainavimo tradicijos. 

Panevėžio rajono 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

2.1.3. Dalyvauti rajono, regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose: 

Rezultatas – mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno mokinio gabumus bei talentus. 

II Respublikinis Antano 

Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų ir 

birbynininkų konkursas 

03 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

15 proc. mokinių dalyvavo 

rajono, regiono, šalies ir 

tarptautiniuose 

konkursuose 

Šiaulių 1-oji 

muzikos mokykla 

Respublikinis virtualus 

jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Naujieji 

atradimai 2022“ 

04 Vaia Nevulienė 

Diana 

Venckienė 

Janina 

Spec. 

programų 

 Utenos meno 

mokykla 



Mikalkevičienė 

IV tarptautinis Algirdo 

Ločerio akordeonininkų 

konkursas 

05 Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

 Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos 

mokykla 

Tarptautinis liaudies 

instrumentų konkursas 

,,Muzikos burtai“ 

05 Asta Dervinienė Spec. 

programų 

 Klaipėdos 

Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykla 

2.1.4. Dalyvauti rajono, regiono, šalies ir tarptautiniuose festivaliuose, projektinėje veikloje: 

Rezultatas – individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami. 

Panevėžio miesto ir 

rajono dainavimo ir 

dailės ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo vaikų 

festivalis „Dainų ir 

spalvų karuselė“ 

02 Vaida Nevulienė Spec. 

programų 

95 proc. mokinių dalyvavo 

rajono, šalies ir 

tarptautiniuose 

festivaliuose, projektinėje 

veikloje 

Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazija 

 

Festivalis  „Kanklės 

mano rankose“,  

dalyvauja etninio 

muzikavimo mokiniai, 

kankliuojantys 

tradicinėmis kanklėmis 

03-04–05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

 Kauno miesto 

muziejus   

XV respublikinis vaikų ir 

jaunimo liaudiškų šokių 

festivalis ,,Saula 

ridualėla“ 

05 Asta ir Audrius 

Derviniai 

Spec. 

programų 

 Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Kanklių festivalis – 

konkursas „Duetas“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

 Anykščių meno 

mokykla 

Muzikinis integruotas 

projektas „Džiazo 

galerija“ 

05 Natalja 

Malyševa 

Sonata Gaušienė 

Spec. 

programų 

 Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazija 

Meninis integruotas 

projektas ,,Europos 

pulsas“ 

05 Sonata Gaušienė Spec. 

programų 

 Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazija 

Tarptautinis muzikos ir 

šokių festivalis  

08 Asta ir Audrius 

Derviniai 

  Azorų salos, 

Portugalija  



Festivalis ,,Jazz 

Panevėžys 2022“ 

11 Evaldas 

Vaitkevičius 

Renatas Bedalis 

Kęstutis 

Plančiūnas 

Spec. 

programų 

Ugdoma koncertinė 

praktika,  

sceninė patirtis. 

Panevėžio 

muzikinis teatras 

2.1.5. Viešinti mokyklos 

veiklą 

Visus 

metus 

Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. 

programų  

Informacija viešinama 

mokyklos interneto 

svetainėje. 

www.muzikosmokyklapr.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 

Mokytojai 

 

 90 procentų svarbios 

informacijos viešinama 

mokyklos  interneto 

svetainėje.  

 

2.1.7. Pagaminti mokyklą 

pristatančių kanceliarinių 

priemonių ir suvenyrų 

10–11  Pirkimo 

organizatorius 

 

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 

Rezultatas – ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. 

 3.1.1. Įsigyti reikalingų 

mokymo priemonių 

Per metus Pirkimo 

organizatorius 

 

Spec. 

programų 

Nupirktos koncertinės 

kanklės, 2 vnt. 

Suremontuoti ir suderinti 

muzikos instrumentai. 

 

3.1.2. Atnaujinti IT bazę 
Per metus Pirkimo 

organizatorius 

Spec. 

programų 

Nupirktas kompiuteris ir 

spausdintuvas. 

 

3.1.3. Atnaujinti 

mokyklos inventorių 

Per metus Pirkimo 

organizatorius 

Spec. 

programų  

Nupirktos spintos, 4 vnt. 

(Naujamiesčio sk.) 

 

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


 

Atsiskaitymų – egzaminų tvarkaraštis 

 

Pavadinimas Vieta Vykdymo laikas Atsakingi vykdytojai 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Krekenava 

05-10 13.00 val. 

12-06 13.00 val. 
Natalja Malyševa 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Ramygalos skyrius 

05-11 13.00 val. 

12-07 13.00 val. 
Daiva Valkūnienė 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–7 klasių mokiniams 
Naujamiesčio skyrius 

05-12 14.00 val. 

12-08 14.00 val. 
Janina Mikalkevičienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Krekenava 05-17 13.00 val. Vijoleta Kirpotienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-18 13.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-19 13.00 val. Audrius Dervinis 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Krekenava 05-17 15.00 val. Vijoleta Kirpotienė 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-18 15.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-19 15.00 val. Audrius Dervinis 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 klasių mokiniams Krekenava 
05-24 13.00 val. 

12-13 13.00 val. 
Daiva Tijūnonienė 

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

12-08 13.00 val. 
Diana Labudienė 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 klasių mokiniams Naujamiesčio skyrius 

05-23 13.00 val. Angelė Jankauskienė 

05-26 13.00 val. Kęstutis Plančiūnas 

12-12 13.00 val. Angelė Jankauskienė 

12-15 13.00 val. Kęstutis Plančiūnas 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Krekenava 05-24 15.00 val. Natalja Malyševa 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-25 15.00 val. Evaldas Vaitkevičius 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-26 15.00 val. Asta Dervinienė 

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 06-01 16.00 val. Evaldas Vaitkevičius  

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 06-02 16.00 val. Janina Mikalkevičienė 

Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams Krekenava 06-03 16.00 val. Renatas Bedalis 

 

 

 

 



 

Savivaldos institucijų veikla 

 

Mokyklos taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos įvertinimo ir sprendimo teikimo 

Savivaldybės administracijai. 

01 
Loreta Venslavičienė  

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl įgyvendinto 2021 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo. 

Dėl pritarimo 2022 m. mokyklos veiklos plano projektui. 

Dėl 2022 m. biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų svarstymo. 

Dėl pasiūlymų, kaip skleisti mokyklos gerąją patirtį  nuotoliniu būdu. 

Dėl mokyklos tradicijų tęstinumo ir naujų tradicijų kūrimo, esant ir nuotoliniam 

ugdymui. 

Dėl pedagogų skatinimo tobulinti dalykines ir bendrąsiais  kompetencijas. Visus 

metus 

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

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. 

01 

06 

Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

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

bendradarbiavimo inicijavimo ir palaikymo. 

Visus 

metus 

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl mokyklos bendruomenės narių iniciatyvų svarstymo. 01 

08 

Loreta Venslavičienė  

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl inicijavimo 2 proc. pajamų mokesčio rinkimo ir  pasiūlymų svarstymo dėl 

surinktų lėšų panaudojimo. 

03 

12 

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų aprašų) svarstymo, 

siūlymų teikimas dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių. 

01 

06 

Mokyklos direktorius 

Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių įgyvendinimo  siūlymų teikimo. 01 

08 

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

 

Dėl 2021–2022 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizavimo, ugdymo 

rezultatų vertinimo ir sprendimų priėmimo veiklos bei ugdymo tobulinimui. 

08 Pristato veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

nariai. 



MT veiklos ataskaita. 08 Loreta Venslavičienė 

Dėl pritarimo 2023 m. mokyklos veiklos plano projektui.  

 

12 Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 

bendruomenės nariai. 

 

Mokytojų taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl 2021–2022 m. m. antro 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 2022 m. mokinių mokymosi poreikių, stilių tyrimų, veiklos įsivertinimo 

vykdymo ir analizavimo. 

08 
Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

Dėl pritarimo 2022–2023 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 2021–2022 m. m. I pusmečio rezultatų ir koncertinės veiklos aptarimo ir 

siūlymų teikimo. 

12 

Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

Dėl įgyvendinto 2022 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo.  

Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir siūlymų 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 



Dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose  procedūrose, kuriomis 

darbuotojai  įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. 

Visus metus 

Pagal įstatymus darbuotojų interesus atitinkantys 

dokumentai. 

Teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, 

aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų 

įgyvendinimo. 

Visus metus 

Darbdavio ir darbo tarybos bendradarbiavimas 

skatina aiškius darbo santykius, saugią darbo 

aplinką. 

 

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 2021 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-4 

 

Mokyklos tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. MT-3 

 

SUDERINTA 

Darbo tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr.4 

 

 

 

 

 

 


