PRITARTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98
PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORĖS
LAIMOS PLANČIŪNIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DIREKTORIŲ IR MOKYKLĄ
1.1. Mokyklos kontekstinė aplinka (geografinės, kultūrinės, demografinės, ekonominės ir
kt. situacijos įtaka mokyklos veiklai).
Muzikos mokykla įsikūrusi Krekenavos mstl., Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
patalpose. Mokykla turi du skyrius: Ramygalos m. (Ramygalos gimnazijos patalpose),
Naujamiesčio mstl. (Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose). Muzikos
mokyklą lanko šių miestelių ir aplinkinių kaimų mokiniai: Linkaučių, Naujarodžių, Žibartonių,
Ėriškių, Jotainių, Daniūnų, Liberiškio, Vadaktėlių, Sidabravo, Puškonių ir kitų vietovių.
Vykdomos neformaliojo švietimo programos: ankstyvojo muzikinio ugdymo, pradinio
muzikinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo, profesinės linkmės
muzikinio ugdymo modulio, kryptingo meninio ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo. Veikia septyni
skyriai: fortepijono, pučiamųjų instrumentų, tautinių instrumentų, akordeono, styginių instrumentų,
chorinio dainavimo. Mokykloje galima mokytis groti pianiniu, akordeonu, smuiku, gitara,
kanklėmis, birbyne, skrabalais, fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, eufonija, tūba, mušamaisiais,
liaudies tradiciniais instrumentais, mokoma dainuoti.
Mokyklos direktorė – Laima Plančiūnienė, pirmoji kvalifikacinė kategorija. Vadybinis darbo
stažas šioje mokykloje – 24 metai.
1.2. Vadybinės veiklos pasiekimai, įsimintini sėkmės atvejai.
Inicijuoti partnerystės projektas XII tarptautinis „Skambėk, jaunyste“, Krekenavos,
Ramygalos, Naujamiesčio bendruomenėms Kalėdiniai teatralizuoti koncertai: „Baltos Kalėdos“,
„Kalėdinė sakmė“, „Mikės Kalėdos“.
Italijos Giuliano miesto Lietuvių bendruomenės, Apiro miesto savivaldybės projektų
dalyviai. Utenos kultūros centro projekto „Skambantys kankleliai“, Kėdainių muzikos mokyklos
projekto „Folkvirusas“ partneriai.
Ugdymo programų koregavimo, mokymo metodikos ir kitais pedagoginės veiklos
klausimais bendradarbiaujama su profesionaliais menininkais: LMTA profesore Lina Naikeliene,
profesoriumi Tauru Adomavičiumi, docentu Rimu Valančiumi, Nacionalinės Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centro vedėju Žilvinu Meškuočiu, Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju Nerijumi Jakštoniu (meistriškumo pamokos, seminarai,
konsultacijos), LMTA katedros vedėja, lektore, daktare Aiste Bružaite, docentu, LMTA akordeono
katedros vedėju Raimondu Sviackevičiumi.
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, vieną kartą per metus suburiamo Lietuvos festivalio
„Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro.
1.3. Darbuotojai:
Eil.
2017-12-31
Nr.
1.
Bendras darbuotojų skaičius
28
2.
Pedagoginių darbuotojų skaičius:
19
vadovai
1

2

3.

4.

mokytojai (pagrindinės pareigos)
mokytojai (nepagrindinės pareigos)
pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, spec.
pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas ir t. t.)
Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius:
turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją
Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius

16
2
19
11
8
-

II. MOKINIAI
2.1. Besimokančių mokinių skaičius:
Ikimokyklinio 1–4 kl. 5–7 kl.
ugdymo
grupės vaikai
2016-09-01
135
52
2017-09-01
129
57

8–12 kl.

Iš viso

25
26

212
212

Iš jų specialiųjų
ugdymosi poreikių
turintys mokiniai
-

2.2. Mokinių lankomumas:
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
metus praleido iš viso pamokų

Mokslo
metai

2015–2016
2016–2017

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
metus praleido pamokų dėl
nepateisinamų priežasčių

Vidut.

1–4 kl.

5–7 kl.

8–12 kl.

Vidut.

0,11
0,56

15
96

8
22

2

-

Šeimos

1–4 kl.

-

Mokinių, gyvenančių
šeimose, skaičius
49

Socialiai remtinos šeimos

5–7 kl.

8–12 kl.

-

-

Proc. nuo mokinių
skaičiaus
23,11

2.3. Mokiniai, palikti kartoti ugdymo programos kursą:
Skaičius
Proc. nuo mokinių skaičiaus
3
1,41
2.4. Mokiniai, atleisti nuo mokesčio už mokslą:
Mokinių skaičius
Proc. nuo mokinių skaičiaus
49
23,11
2.5. Konkursai ir kiti renginiai:
Rajono
Regiono
Dalyvavusių
mokinių
skaičius

2 ans.

Prizininkų/
laureatų
skaičius

Dalyvavusių
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų
skaičius

Šalies
Dalyvavusių
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų
skaičius

Tarptautiniai
Dalyvavusių
mokinių
skaičius

Prizininkų/
laureatų
skaičius

1 ans.
5
3
8
6
4
4
2016–2017 m. m. koncertinėje veikloje (64 renginiai) dalyvavo apie 740 mokinių.
Informacija internetinėje svetainėje → veikla www.muzikosmokyklapr.lt
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2.6. Projektai:
Vykdytų projektų skaičius
Dalyvavusių mokinių skaičius
Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus

Rajono
17
212
100 %

Šalies
3
106
50 %

Tarptautiniai
1
156
74 %

III. INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS
Pasiekimai. 2017 m. egzaminų rezultatai. Laikė: 4 klasės muzikavimo egzaminą –
27 mokiniai, įvertinimas balais: 7 – 2 mok., 8 – 2 mok., 9 – 9 mok., 10 – 14 mok. 7 kl. muzikavimo
egzaminą – 13 mokinių, įvertinimas balais: 8 – 1 mok., 9 – 8 mok., 10 – 4 mok. 4 kl. solfedžio
egzaminą – 27 mokiniai, įvertinimas balais: 5 – 1 mok., 6 – 2 mok., 7 – 6 mok., 8 – 12 mok.,
9 – 4 mok., 10 – 2 mok. 7 kl. solfedžio egzaminą – 13 mokinių, įvertinimas balais: 7 – 3 mok.,
8 – 4 mok., 9 – 4 mok., 10 – 2 mok.
Dalyvavimas konkursuose. Respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Musica amabile“
(1 mokinys). Respublikiniame konkurse „Grand Pas“ (2 mokiniai). XIII Jono Švedo tautinių
instrumentų atlikėjų konkurso II ture (1 mokinys). II tarptautiniame akordeonistų konkurse
„Liepsnojantys akordeonai“ (2 mokiniai). II respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo
modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkurse (1 mokinys). I Tarptautiniame Algirdo
Ločerio akordeonininkų konkurse (1 mokinys). Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Mažieji
talentai“ (1 mokinys). Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų
konkurse (2 mokiniai). VI respublikiniame meninės raiškos mokinių konkurse ,,Iš močiutės
skrynios“ (2 mokiniai). Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ I etape
(mergaičių ansamblis).
Pamokų, atsiskaitymų, egzaminų, koncertų, tyrimų ir kitu metu buvo kaupiama informacija
apie mokinių mokymąsi, jų pasiekimus ir daromą pažangą. Aptarta su tėvais (globėjais, rūpintojais)
individualių pokalbių metu, mokytojų tarybos posėdžiuose, bendruose tėvų (globėjų, rūpintojų)
susirinkimuose. Ši informacija panaudota koreguojant ir planuojant tolimesnį mokinių ugdymą(si),
analizuojant ugdymo procesą ir planuojant būtinus pokyčius. Atliktas tyrimas,,Psichologiniai ir
socialiniai mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai“.
Pažanga. 2017 m. baigė programas: pradinio muzikinio ugdymo – 129 mokiniai, pagrindinio
muzikinio ugdymo – 57, kryptingo meninio ugdymo – 26 mokiniai.
Muzikos mokyklą baigė 13 mokinių. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigas
įstojo 1 mokinys.
IV. PEDAGOGŲ PASIEKIMAI
Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su šalies muzikos ir meno mokyklomis (skaityti
metodiniai pranešimai – 5, publikuoti 25 straipsniai), dalyvavo rajono – 8 (42 proc.), šalies –
19 (100 proc.), tarptautiniuose projektuose – 7 (37 proc.), organizavo rajono, šalies koncertus,
festivalius (20 renginių), vieną tarptautinį festivalį, pastatė 3 muzikinius spektaklius. 6 mokytojai
dalyvavo vertinimo komisijose. Atliko vienos srities teminį įsivertinimą, naudojant internetinę
platformą IQES online Lietuva. Sritis – mokyklos kultūra. Tema – mokyklos kultūra. Apklausti
tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai. 1 mokytojas įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
2017–2018 m. dalyvaujame projekte „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“.
Užmegzti ir palaikomi dalykiniai ryšiai su Didžiosios Britanijos choru ,,One Voice“,
Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėju Žilvinu
Meškuočiu, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų draugija ,,Trimitatis“, Panevėžio
Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Ukmergės meno
mokykla, Vilniaus ,,Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Kauno Miko Petrausko, Kėdainių, Panevėžio,
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Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklomis, Panevėžio bendruomenių
rūmų šokių kolektyvu ,,Grandinėlė“, Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Krekenavos
kultūros centru ir šokių kolektyvu ,,Padaužos“, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija,
Krekenavos lopšeliu-darželiu ,,Sigutė“, Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centru,
Ramygalos gimnazija ir šokių grupe ,,Flex“, Ramygalos klubu ,,Savos erdvės“, Ramygalos Šv. Jono
krikštytojo bažnyčia, Ramygalos kultūros centro kapela ,,Ramgala“, Ramygalos biblioteka,
Ramygalos lopšeliu-darželiu ,,Gandriukas“, Naujamiesčio gimnazija, Naujamiesčio Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčia, Naujamiesčio lopšeliu-darželiu ,,Bitutė“, Bistrampolio dvaru.
V. FINANSAVIMAS
Finansavimo šaltiniai
Gauta (Eur)
Išleista (Eur)
5 SB Savivaldybės biudžetas
311 400,00
311 138,53
5 SBLL Savivaldybės biudžeto lėšų likutis
1 500,00
1 461,47
4 VB (MK) Mokinio krepšelis
7 200,00
7 200,00
4 VB (TP) Valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšos
5 100,00
5 151,00
5 SB(VP) Mokinių pavėžėjimas
300,00
234,56
5 SB (SP1) Spec. programa
7 400,00
3 494,15
5 SB (SP1) Spec. programos likutis
2 000,00
2 047,01
Iš viso 334 900,00
330 726,72
2 proc. panaudojimas. 2016 m. gruodžio 31 d. likutis – 896,16 Eur. 2017 m. gauta 514,89 Eur.
Iš viso 2017 m. gruodžio 31 d. likutis 1 411,05 Eur.
Vaikų socializacijos programos projekto lėšos
700,00
700,00
VI. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR DIREKTORIAUS SIŪLOMI
JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Reikalinga direktoriaus pavaduotojo pareigybė.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Mokyklos direktorė
PRITARTA
Mokyklos tarybos 2018 m. balandžio 24 d. posėdžio protokolas Nr. MT-2

SUDERINTA
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Algirdas Kęstutis Rimkus

Laima Plančiūnienė

