
 
 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio r. muzikos mokyklos direktoriaus 

2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-90 

 

PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Muzikos mokyklos 2023 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos 2022 metų veiklos kokybės rodiklių įsivertinimo rezultatais 

(mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr.81), Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-26. 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 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. 

2022 metų veiklos  planas įgyvendintas, išskyrus kai kurias priemones, susidariusias dėl epideminės COVID-19 situacijos. Veiklos kokybės 

įsivertinimo pagrindimas – aukštas (2022 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymu 

Nr.81), biudžeto ir materialinių išteklių panaudojimas atitinka mokyklos keliamus tikslus ir prioritetus. 

 

2022 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimas. 

 

I tikslas. Partneryste ir lyderyste grįstos mokyklos bendruomenės formavimas. 
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1.1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir 

sėkmingumą 

     Atliktas tyrimas ,,Koks mano mokymosi stilius“ (2022-02-01–28). 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. 

Mokytojas, pažindamas mokinių mokymosi stilių, parenka ugdymo(si) metodus, formas taip, kad 

mokymasis jiems padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, 

kūrybos).  

     Atliktas rodiklio „Veiklų prieinamumas“ įsivertinimas. Įsivertinimo pagrindimas – aukštas. (2022 

metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita). Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → Veiklos sritys → Veiklos įsivertinimas.  

     Surengti mokymai mokytojams: programos ,,Muzikinio ugdymo būdai, aplinkos, metodai“, 

„Aktyvūs muzikos klausymo metodai“ (2022-04-21). Paskaita „Darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais neformaliajame švietime. Psichologiniai aspektai“ (2022-11-21). Mokytojų asmeninis 

meistriškumas paremtas nuostata kuo geriau atlikti savo darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo.  

1.2. Skatinti besimokančios 

organizacijos plėtrą ir lyderystę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Įvaldyta funkcija ,,Integracija su Mokinių registru“ (2022-09-01). 

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

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo“ programa. (Programos 

akreditacijos terminas 2023-05-25). Mokytojai kryptingai tobulino dalykines kompetencijas – 16 (94 

proc.), bendrąsias kompetencijas – 17 (100 proc.). Išklausyta 680 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 – 16 (94 proc.). Stebėjo kolegų 

pamokas ir dalijosi gerąja patirtimi – 3 (18 proc.). Kolegialiai dalijosi patirtimi su šalies muzikos ir 

meno mokyklomis (skaityti metodiniai pranešimai – 9 (53 proc.), publikuota 34 straipsniai, 3 (16 

proc.)  mokytojai dalyvavo šalies konkursų vertinimo komisijų darbe. Mokyklos vadovas tobulino 

vadovavimo sričių kompetencijas: vadovavimo ugdymui ir mokymuisi – 26 val.  

     Stebėtos 3 pamokos (16 proc.) Pateiktos rekomendacijos ugdymo procesui pamokoje gerinti 

(Pamokų stebėjimo 2022-04-12, 2022-10-25, 2022-11-17 protokolai Nr. 1–3.). 

     Buvo vertinama darbuotojų 2022 metų veikla pagal nustatytas užduotis, siektinus rezultatus, jų 

vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (2022 m. darbuotojų 

veiklos vertinimo išvados). 

     Mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė skaitė pranešimus: „Mokymo(si) sėkmė – mokėjimas 

mokytis“ (2022-02-17), konferencijoje „Tradicinis kankliavimas: istorija, problemos, perspektyvos“– 

„Tradicinis kankliavimas Panevėžio rajone“ (2022-03-04). 

„Vadovų ir pedagogų profesinių kompetencijų augimo analizė  ir jų poveikis  mokinių pasiekimams ir 

pažangai“ (2022-11-25). 

     Atlikta Panevėžio rajono gyventojų apklausa (Rezultatų ataskaita 2022-03-10). 

Apklausos rezultatai 2022-03-29 aptarti su Savivaldybės administracija ir priimti sprendimai. 

1.3. Stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsitraukimą į mokyklos veiklas 

    Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių interesai. Savivaldos atstovai 

renkami atvirai ir skaidriai. Funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, savarankiškai 
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priimanti sprendimus institucija. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, 

gerbiama kiekvieno nuomonė. Įvyko 3 mokyklos tarybos susirinkimai (Mokyklos tarybos posėdžių 

protokolai Nr. MT-1–3). 

     95 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) sistemingai bendradarbiavo su mokytojais (skyrė laiko ir 

inicijavo susitikimus, pokalbius ir kt.) palaikė ir skatino mokinio pažangą. 40 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų) tiesioginiu ir nuotoliniu būdu dalyvavo mokyklos veiklos planavime ir organizavime. 98 

proc. lankėsi mokyklos organizuojamoje veikloje.  

     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). Bendradarbiauta abiems pusėms tinkamu laiku. Vaikams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu, buvo teikiama elektroniniame 

dienyne manodienynas.lt, mokyklos interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt Rezultatas – 

mokytojai ir mokyklos administracija planavo asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekė. 

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

spec. programos lėšos – 950,00  Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3 taškai 

 

II tikslas. Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

2.1. Stiprinti bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimo kultūrą 

 

     Organizuoti tradiciniai renginiai: koncertai lopšeliuose-darželiuose: „Gandriukas“, „Bitutė“, 

„Sigutė“ (2022-11, 2022-04), etiudų konkursas – viktorina (2022-04-06),  koncertas „Tėvams ir 

draugams“ (2022-04-11), fortepijono ir styginių instrumentų konkursas „Muzikinė mozaika“ (2022-

04-15), koncertas ,,Pavasario žiedas Mamai“ (2022-05-05), fortepijoninės muzikos popietė 

„Pavasario eskizai“ (2022-05-13), festivalis „Brolis ir sesuo“(2022-05-19), koncertai „Skamba 

kanklės“ (2022-05-25–26), ,,Pirmokų krikštynos“ (2022-10-27), Kalėdiniai muzikiniai koncertai 

(2022-12-19–21). Mokiniai grojo: akcijoje „Palaikome Ukrainą / Ми підтримуємо Україн (2022-03-

06), Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos Paskutinio skambučio šventėje (2022-05-27), 

skaitytojų klubo renginyje Naujamiesčio bibliotekoje (2022-06-07), Mero pusryčių abiturientams, 

geriausiai išlaikiusiems valstybinius brandos egzaminus, šventėje (2022-07-14), derliaus šventėje 

Naujamiestyje (2022-10-01) ir kituose Panevėžio rajono bendruomenių organizuojamuose 

renginiuose. Rezultatas – planuotos ir parinktos prasmingos ugdymo(si) veiklos, kurios skatino 

mokinių smalsumą, entuziazmą. Mokiniai patyrė pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, mokymosi sėkmę. 

Tobulino iniciatyvumo, kūrybingumo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

     Organizuoti bendri projektai  su šalies muzikos (meno) mokyklomis, kitomis organizacijomis: 

projektas ,,Akordeonistų šėlsmas 2022“ Pasvalio muzikos mokykloje (05-12), VII Šalies festivalio 

,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro kūrybinė stovykla (2022-06-09–12) ir šio 

kolektyvo koncertas ,,Vienuolyno sode“ (2022-06-12) Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų Bazilikoje. Panevėžio rajono vaikų ir mokinių dainų konkursas (2022-12-08). Rezultatas – 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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partnerystės yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų perspektyvumo. Periodiškai vertinama 

tinklaveikos nauda ir sąnaudos. 

      Mokiniai dalyvavo rajono, regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir užėmė prizines vietas: 

Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 2 etape (1 mokinys), tarptautiniame 

jaunųjų solistų-pianistų ir stygininkų bei ansamblių konkurse „Muzikiniai momentai“ (1 mokinys), XI 

ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ (ansamblis), IX tarptautiniame skirtingų 

žanrų konkurse ,,Pavasario muzika“ (1 mokinys), II Antano Žemaičio respublikiniame jaunųjų 

kanklininkų ir birbynininkų konkurse (2 mokiniai), respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse 

,,Naujieji atradimai“ (2 mokiniai), tarptautiniame konkurse ,,Accord“ (1 mokinys), II respublikiniame 

klarnetininkų solistų konkurse „Clarinetto virtuoso“ (1 mokinys), III respublikiniame I–IV klasių 

kanklininkų konkurse ,,Dainuojančios kanklės 2022“ (5 mokiniai), X tarptautiniame jaunųjų atlikėjų 

tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai“ (1 mokinys), respublikiniame jaunųjų pianistų 

konkurse ,,Mažoras ir minoras“ (1 mokinys), I respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse 

,,CAPRICCIO 2022“ (1 mokinys), tarptautiniame jaunųjų atlikėjų – pianistų konkurse „Muzikinis 

pavasaris“ (2 mokiniai), jaunųjų pianistų konkurse ,,MUZIKA NESIBAIGIA“ (1 mokinys), I 

 respublikiniame meno ir muzikos mokyklų kanklininkų konkurse – festivalyje ,,Duetas – 22“ (5 

mokiniai), kanklių festivalyje – konkurse „Kanklių giesmė 2022“ (2 ansambliai), tarptautiniame 

konkurse DIGI-TALENTY WIOSNA 2022 (1 mokinys). Iš viso užimta prizinių vietų: regiono – 2 

vietos, šalies – 28 vietos, tarptautiniuose – 7 vietos. Rezultatas – mokytojai laiku pastebi ir tinkamai 

ugdo kiekvieno mokinio gabumus bei talentus.  

     Dalyvauta: rajono (80 mokinių), regiono (11 mokinių), šalies ir tarptautiniuose festivaliuose (2 

ansambliai, 2 solistai), projektinėje veikloje (7 ansambliai ir 4 solistai). Rezultatas – individualūs 

mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami. 

 (2022 m. koncertinėje ir kitoje veikloje – 80 renginių. Informacija interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt → veiklos sritys → koncertinė ir kita veikla). 

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

(projektinės), spec. programos lėšos– 4500 Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3 taškai 

 

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

3.1. Mokymo priemonių bazės 

turtinimas 

     Įsigyta muzikos instrumentų: koncertinės kanklės (2 vnt.), akordeonas (80 bosų), natų stovai, 

muzikos instrumentų priedai. Suremontuoti ir suderinti muzikos instrumentai. Nupirktas kompiuteris. 

Rezultatas – ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo 

reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. 

Materialinių  resursų  panaudojimas 3.1.  Uždavinio priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos spec. programų lėšos – 5900 Eur. 

Uždavinio įgyvendinimas  3 taškai 

 

 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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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. 

 

2023 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. 

Uždavinys  

Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimo kultūrą.    

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

Uždavinys  

             Mokymo priemonių bazės turtinimas. 

 

           2023 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. Projektas  

„Atsigręžk“ 

Per metus Loreta 

Venslavičienė 

Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. 

programos 

Ugdomos mokinių socialinės 

bei asmeninės 

kompetencijos. 

Panevėžio miesto ir 

rajono socialinės 

globos namai 
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 Jecinta 

Garbaliauskienė 

1.1.2. Mokinių  

bendradarbiavimo modelis 

„Mokausi pats ir mokau 

kitus“ 

01 Loreta 

Venslavičienė 

Diana Venckienė 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Ugdomas pasitikėjimas 

savimi.  

Krekenava, 

Ramygalos skyrius 

1.1.3. Pamokų ciklas  

,,Mokomės kartu“, dalyvauja 

1–5 kl. mokiniai 

01–05 Ramygalos 

skyriaus 

mokytojai 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Užtikrinama tarpdalykinė 

integracija. Integruojami 

įvairių sričių klausimai 

analizuojant mokymosi 

turinį. 

Ramygalos skyrius 

1.1.4. Integruota  

muzikos istorijos pamoka 

,,Muzika - garsų kalba“. 

Tema ,,Muzikos išraiškos 

priemonės ir mano muzikos 

instrumentas“ (4–8 kl. 

mokiniams) 

02 Jecinta 

Garbaliauskienė 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Didinama mokinių 

motyvacija, skatinamas 

mokinių kūrybiškumas bei 

aktyvus dalyvavimas 

pamokose. 

Naujamiesčio 

skyrius 

1.1.5. Atlikti tyrimą  

,,Mokymosi motyvaciją 

formuojantys veiksniai“, 

dalyvauja 5–8 kl. mokiniai 

04 Vaida Nevulienė Spec. 

programos 

Atliktas tyrimas.  

Nustatyti veiksniai 

įtakojantys mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

Ramygalos skyrius 

1.1.6. Atlikti rodiklio  

ugdymo individualizavimas 

įsivertinimą  

04–05 Įsivertinimo 

darbo grupė 

Spec. 

programos 

Atliktas vieno rodiklio 

įsivertinimas. 

 

1.1.7. Organizuoti  

mokymus mokytojams 

,,Įtraukiojo ugdymo 

pamokos organizavimas“ 

Per metus Administracija 

 

Spec. 

programos 

Kiekvienas mokinys 

ugdomas pagal jo galimybes, 

poreikius bei polinkius. 

Panevėžio r. 

švietimo centras 

1.1.8. Organizuoti mokymus 

mokytojams „Mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimas, fiksavimas, 

tolesnio mokymosi 

planavimas“  

Per metus Administracija 

 

Spec. 

programos 

Stiprinamas mokytojų 

gebėjimas išmanyti 

individualios mokinių 

pažangos stebėsenos ir 

analizės metodiką, tikslingai 

siekiant geresnių mokinių 

pasiekimų. 

Panevėžio r. 

švietimo centras 
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 1.1.9. Fortepijono klasės 

mokinių kūrybos dienos 
11 

04 

Sonata Gaušienė Intelektualiniai 

ištekliai 

Į grojimo repertuarą įtraukti 

ir pačių mokinių sukurti 

kūriniai. 

Krekenava 

1.2. Skatinti  

besimokančios 

organizacijos plėtrą ir 

lyderystę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Dalykinių 

kompetencijų tobulinimas 

Per metus Mokytojai, pagal 

poreikį. 

 

Spec. 

programos, 

biudžeto 

Atsižvelgiant į ugdymo 

turinio kaitos procesą ne 

mažiau 90 proc. mokytojų 

tobulina dalykines 

kompetencijas ir dalinasi 

gerąja patirtimi.  

 

1.2.2. Pamokų stebėjimas Per metus Administracija  Per metus stebėtos 3 

pamokos (18 proc.) Pateiktos 

rekomendacijos ugdymo 

procesui pamokoje gerinti. 

 

1.2.3. 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. 

 

1.2.4. Seminaras 

praktikumas ,,Kompiuterinių 

programų naudojimas 

muzikos pamokose“ 

02 Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. 

programos 

Pamokose taikomos 

informacinės komunikacinės 

technologijos. Mokiniai 

ugdomi skaitmeninio 

raštingumo. 

Naujamiesčio 

skyrius 

1.2.5. Gerosios patirties 

dalijimosi renginys 

,,Muzikinio ugdymo turinio 

įvairinimo galimybės“ 

02–03 Vaida Nevulienė   Ramygala 

1.2.6. Pranešimas 

,,Ugdymo(si) proceso sėkmę 

lemiantys veiksniai“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

 Stiprinamas 

bendradarbiavimas ir 

gerosios patirties sklaida. 

Krekenava 

1.2.7. Atlikti švietimo 

portale www.emokykla.lt 

apklausą – ugdymo 

individualizavimas 

04–05 Loreta 

Venslavičienė 

Intelektualiniai 

ištekliai  

Atlikta 1 apklausa. 

Apklausos rezultatai teikia 

pagrįstų (duomenimis 

paremtų) ir suprantamų 

teiginių, kurie leidžia keisti 
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esamus ir planuoti būsimus 

tikslus. 

1.2.8. Tarptautinis 

akordeono festivalis 

seminaras – praktikumas 

08 Diana Venckienė 

Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. 

programos 

 

Tobulinamas mokytojų 

gebėjimas, orientuotas į 

ugdymo proceso tobulinimą 

bei praktinės patirties 

reflektavimą. 

Palanga 

1.2.9. Lietuvos liaudies 

instrumentų pedagogų 

vasaros seminaras ‚,Solinio 

ir ansamblinio muzikavimo 

liaudies instrumentais 

aktualijos“ 

07 Audrius Dervinis Spec. 

programos 

 Palanga 

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. Atvirų durų diena  Per metus Vaida Nevulienė Intelektualiniai 

ištekliai 

Palaikomas pastovus ir 

aiškus abipusis ryšys, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) 

įtraukiami į pasiekimų 

vertinimą, veiklų planavimą.                                                  

Ramygalos skyrius 

1.3.3. 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.  

45 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalyvauja 

mokyklos veiklos planavime 

ir organizavime. 

98 proc. lankosi mokyklos 

organizuojamoje veikloje. 
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1.3.4. 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 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos / ištekliai Laukiamas rezultatas Partneriai 

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 

04 

11 

Evaldas 

Vaitkevičius 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

Vijoleta 

Kirpotienė 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Skatinamas pasitikėjimas 

savimi, ugdomas 

atsakomybės jausmas, 

sceninė patirtis. 

Panevėžio rajono 

lopšeliai-darželiai 

„Gandriukas“, 

„Bitutė“, „Sigutė“ 

Fortepijoninės muzikos 

popietė „Pavasario eskizai“ 

05 Sonata Gaušienė 

Natalja Malyševa 

Spec. programos  Krekenava  

Šventė ,,Linksmosios 

natelės“  

05 Vaida Nevulienė Spec. programos Parenkami tinkami ugdymo 

ir asmenybės augimo 

metodai, orientuoti į 

ugdytinio asmenybės  

Dembavos skyrius 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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atsiskleidimą ir augimą. 

Festivalis „Džiazas su tortu“  05 Evaldas 

Vaitkevičius 

Spec. programos Ugdoma koncertinė praktika, 

sceninė patirtis. 

Ramygalos skyrius 

Koncertas mokyklos 

bendruomenei  

„Skamba kanklės“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programos Įtraukiama tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendruomenė į 

mokyklos tradicinių renginių 

organizavimą. 

Krekenava, 

Ramygalos skyrius 

Koncertas ,,Pavasario žiedas 

Mamai“ 

05 Asta Dervinienė Spec. programos   

III Respublikinis kanklių 

festivalis - konkursas 

„Kankliuokim“ 

05-26 Loreta 

Venslavičienė 

Asta Dervinienė 

Spec. programos  Krekenava 

Renginys 

,,Pirmokų krikštynos“ 

10 Vijoleta 

Kirpotienė 

Intelektualiniai 

ištekliai 

 Krekenava 

Akordeono klasės ir antro 

muzikos instrumento 

mokinių koncertas  

10 Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. programos  Naujamiestis 

Etninės muzikos koncertas 

,,Laiko tėkmėje“ 

11 Asta Dervinienė Spec. programos Ugdomas tautinis 

tapatumas ir etnokultūrinis 

raštingumas 

Naujamiestis 

Tetralizuoti kalėdiniai 

koncertai                          

 

12 Darbo grupė: 

Diana Venckienė 

Diana Labudienė 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

Kęstutis 

Plančiūnas 

Evaldas 

Vaitkevičius 

Spec. programos  Krekenava 

Ramygalos, 

Naujamiesčio, 

Upytės ir 

Dembavos skyriai 

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 liaudies šokių 

ir muzikos konkursas 

,,Aguonėlė“ 

01-07 Asta Dervinienė 

Audrius Dervinis 

Spec. programos  Panevėžio 

bendruomenių 

rūmų šokių 

kolektyvas 

,,Grandinėlė“ 

Respublikinis festivalis- 02 Sonata Gaušienė Spec. programos Ugdomos mokinių Kauno Miko 
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konkursas ,,GRAND PAS“ Natalja Malyševa 

Daiva Valkūnienė 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

fortepijoninio šokio žanro 

žinios bei bendrakultūrinės 

kompetencijos. 

Petrausko muzikos 

mokykla 

XI akordeonistų festivalis 

„Pavasario spalvos“ 

03-27 Janina 

Mikalkevičienė, 

Diana Venckienė 

Spec. programos Ugdoma koncertinė praktika, 

sceninė patirtis. 

Šalies muzikos ir 

meno mokyklos 

Tautinių instrumentų 

orkestrų fesrivalis 

,,Trimitatis“ 

04-14 Asta Dervinienė 

Audrius Dervinis 

Spec. programos  Jurbarkas 

Projektas ,,Akordeonistų 

šėlsmas 2022“ 05 

Janina 

Mikalkevičienė 

Diana Venckienė 

Spec. programos  Pasvalio muzikos 

mokykla 

XIV Lietuvos vasaros 

kanklininkų stovykla 

,,Skambantys kankleliai“ 

05-27–28  Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programos 

Projektinės 

Propaguojamas tradicinis 

kankliavimas ir etnokultūra 

tarp jaunimo, skleidžiamas ir 

populiarinamas liaudiškas 

muzikavimas. 

Šalies muzikos ir 

meno mokyklos  

XVIII Šalies festivalio 

,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir 

jaunimo simfoninio orkestro 

stovykla ir koncertas 

06-08–11  Festivalio arbo 

grupė 

Spec. programos 

Biudžeto 

Projektinės 

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. programos  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. 

Rajono, regiono, šalies ir 

tarptautiniai konkursai 

Per metus Mokytojai Spec. programos 15 proc. mokinių dalyvavo 

rajono, regiono, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose 

 

Respublikinis kanklininkų 

konkursas ,,Dainuojančios 

kanklės“ 

04 Asta Dervinienė 

Audrius Dervinis 

Spec. programos  Klaipėda 

V Tarptautinis Algirdo 

Ločerio akordeonininkų 

konkursas 

05 Diana Venckienė 

Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. programos  Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos 

mokykla 

Tarptautinis liaudies 05 Asta Dervinienė Spec. programos  Klaipėdos Jeronimo 
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instrumentų konkursas 

,,Muzikiniai burtai“ 

Audrius Dervinis Kačinsko muzikos 

mokykla 

Respublikinis festivalis-

konkursas ,,Kanklių giesmė“ 

05 Asta Dervinienė 

Audrius Dervinis 

Spec. programos  Kupiškis 

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

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

Respublikinis kanklininkų 

konkursas „Duetai 23“ 

05 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programos 95 proc. mokinių dalyvavo 

rajono, šalies ir 

tarptautiniuose festivaliuose, 

projektinėje veikloje. 

Anykščių meno 

mokykla 

Festivalis ,,Jazz Panevėžys 

2023“ 

05 Evaldas 

Vaitkevičius 

Renatas Bedalis 

Kęstutis 

Plančiūnas 

Spec. programos Ugdoma koncertinė praktika,  

sceninė patirtis. 

Panevėžys 

58-oji europiada  07-12–16 Asta Dervinienė 

Audrius Dervinis 

  Vokietija,  

Gotha miestas 

Respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

„Iš močiutės skrynios 2023“ 

12 Loreta 

Venslavičienė 

Spec. programos Skatinamas gabių ir 

talentingų vaikų 

kūrybiškumas. 

 

2.1.5. Viešinti mokyklos 

veiklą 

Visus 

metus 

Administracija 

Mokytojai 

 

Spec. programos  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.  

 

 

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. 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.panrs.lt/
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 3.1.1. Įsigyti reikalingų 

mokymo priemonių 

Per metus Pirkimo 

organizatoriai 

 

Spec. programos Nupirktas akordeonas  (120 

bosų), saksofonas sopranas. 

Muzikos vadovėliai ir 

pratybų sąsiuviniai. 

Suremontuoti ir suderinti 

muzikos instrumentai. 

 

3.1.2. Suremontuoti ir 

suderinti muzikos 

instrumentus  

Per metus Pirkimo 

organizatorius 

Spec. programos 
Suremontuoti ir suderinti 

muzikos instrumentai. 

 

3.1.3. Atnaujinti IT bazę 
Per metus Pirkimo 

organizatorius 

Spec. programos 
Nupirktas kompiuteris 

 

3.1.4. Atnaujinti mokyklos 

inventorių 

Per metus Pirkimo 

organizatorius 

Spec. programos Nupirktos spintos, 4 vnt. 

(Naujamiesčio sk.) 

 

 

Atsiskaitymų – egzaminų tvarkaraštis 

 

Pavadinimas Vieta Vykdymo laikas Atsakingi vykdytojai 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–8 klasių mokiniams 
Krekenava 

05-09 13.00 val. 

12-05 13.00 val. 
Natalja Malyševa 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–8 klasių mokiniams 
Ramygalos skyrius 

05-10 13.00 val. 

12-06 13.00 val. 
Diana Labudienė 

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas  

2–8 klasių mokiniams 
Naujamiesčio skyrius 

05-11 14.00 val. 

12-07 14.00 val. 
Jecinta Garbaliauskienė 

Solfedžio patikra 4 klasės mokiniams Krekenava 05-16 13.00 val. Natalja Malyševa 

Solfedžio patikra 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-17 13.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio patikra 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-18 13.00 val. Audrius Dervinis 

Solfedžio egzaminas 8 klasės mokiniams Krekenava 05-16 15.00 val. Vijoleta Kirpotienė 

Solfedžio egzaminas 8 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-17 15.00 val. Vaida Nevulienė 

Solfedžio egzaminas 8 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-18 15.00 val. Audrius Dervinis 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–7 klasių mokiniams Krekenava 
05-23 13.00 val. 

12-12 13.00 val. 
Diana Venckienė 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–7 klasių mokiniams Ramygalos skyrius 
05-24 13.00 val. 

12-13 13.00 val. 
Evaldas Vaitkevičius 

Muzikavimo atsiskaitymas 2–7 klasių mokiniams Naujamiesčio skyrius 
05-25 13.00 val. 

Jecinta Garbaliauskienė 
12-14 13.00 val. 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Krekenava 05-23 15.00 val. Renatas Bedalis 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-24 15.00 val. Evaldas Vaitkevičius 

Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-25 15.00 val. Janina Mikalkevičienė 
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Muzikavimo egzaminas 8 klasės mokiniams Naujamiesčio skyrius 05-29 16.00 val. Janina Mikalkevičienė 

Muzikavimo egzaminas 8 klasės mokiniams Krekenava 05-30 16.00 val. Renatas Bedalis 

Muzikavimo egzaminas 8 klasės mokiniams Ramygalos skyrius 05-31 16.00 val. Evaldas Vaitkevičius  

 

 

Savivaldos institucijų veikla 

 

Mokyklos taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl mokyklos direktoriaus 2022 m. veiklos įvertinimo ir sprendimo teikimo Savivaldybės 

administracijai. 

01 
Vaida Nevulienė  

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl įgyvendinto 2022 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo. 

Dėl pritarimo 2023 m. mokyklos veiklos plano projektui. 

Dėl finansinės ir ūkinės veiklos  aptarimo. 

Dėl  gerosios patirties  sklaidos ir veiklos informavimo priemonių. 

Dėl  mokyklos tradicijų formavimo ir tęstinumo. 

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. 

Visus 

metus 
 Mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl  bendruomenės mokroklimato analizavimo, problemų atsiradusių ugdymo procese 

svarstymo. 

Visus 

metus 
 Mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimo, analizuojant galimybes ir patirtį,  

Inicijuojant naujas jo formas. 

Visus 

metus 
Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl  mokyklos bendruomenės telkimo, mokyklos uždaviniams spęsti, bendruomenės narių 

iniciatyvų svarstymo. 

Visus 

metus 

Vaida Nevulienė  

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

Dėl inicijavimo1,2 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  edukacinių erdvių, saugių darbo, mokinių ugdymosi sąlygų sudarymo. 
Visus 

metus 

Teikia siūlymus mokyklos bendruomenės nariai. 

 

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

vertinimo ir sprendimų priėmimo veiklos bei ugdymo tobulinimui. 
11-12 

Pristato veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

nariai. 

Dėl MT veiklos ataskaitos. 08 Vaida Nevulienė 

Dėl pritarimo 2024 m. mokyklos veiklos plano projektui.  12 Teikia siūlymus darbo grupė ir mokyklos 
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bendruomenės nariai. 

 

 

 

 

 

Mokytojų taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi vykdytojai 

Dėl 2022–2023 m. m. antro pusmečio rezultatų aptarimo ir siūlymų teikimo. 

05 

Mokytojų tarybos pirmininkė Loreta Venslavičienė 

Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

Dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų. 

Dėl kurso kartojimo. 

Dėl 1–7 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo baigimo pažymėjimų išdavimo. 

Dėl mokyklos pažymėjimų išdavimo. 

Dėl kitų einamųjų klausimų. 

Dėl 2023 m. mokinių mokymosi poreikių, stilių tyrimų, veiklos įsivertinimo vykdymo ir 

analizavimo. 

08 

Mokytojų tarybos pirmininkė Loreta Venslavičienė 

Mokyklos direktorius 

Mokytojai 

Dėl pritarimo 2023–2024 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 2022–2023 m. m. I pusmečio rezultatų ir koncertinės veiklos aptarimo ir siūlymų 

teikimo. 

12 

Mokytojų tarybos pirmininkė Loreta Venslavičienė 

Mokyklos direktorius 

Mokytojai  

 

 

 

 

Dėl įgyvendinto 2023 metų mokyklos veiklos plano įvertinimo.  

Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir siūlymų teikimo. 

 Dėl mokyklos direktoriaus 2023 m. veiklos įvertinimo. 

Dėl mokinių sąrašų tikslinimo. 

Dėl 2024 m. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos. 

Dėl mokytojo profesinės kompetencijos įsivertinimo. 

 

Darbo taryba 

Tema 
Vykdymo 

laikas 
Laukiamas rezultatas 
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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. 

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 2022 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-4 

 

Mokyklos tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolas Nr. MT-3 

 

SUDERINTA 

Darbo tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr.4 

 

 

 

 


