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VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

MISIJA 

Misija – gyvenimo kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone, sudarant sąlygas visapusiškam tobulėjimui. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, gerinti infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas informacinės žinių visuomenės plėtros tęstinumui 

rajone, kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir diegti pažangų kokybišką valdymą, mažinant administracinę naštą. 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

Žinių visuomenės plėtros programa Nr.1. 

VEIKLOS APŽVALGA 

 

2018 metų veiklos programa yra tęsinys veiklos, kuria siekiama įgyvendinti mokyklos strateginio veiklos plano nuostatas. Programa numato 

mokyklos metinius veiklos tikslus, apibrėžia veiklos rezultatus, kurie yra orientuoti į FŠPU kokybės gerinimą, IKT diegimą ugdymo procese, mokinių 

muzikinių įgūdžių lavinimą, dalykinių kompetencijų suteikimą ir saviraiškos poreikių tenkinimą. Programa siekiama plėsti pasirinkimo galimybes, 

prieinamumą, socializacijos ir prevencijos veiklą, tobulinti vadovų ir pedagogų profesines kompetencijas, aktyvinti mokytojų metodinę veiklą. 
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  2018 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

1. Per FŠPU, meninės saviraiškos, išplėstinio, profesinės linkmės, NVŠ ugdymo programas suteikti mokiniams tam tikros meno srities 

dalykines kompetencijas. 

 Dalyvaujant renginiuose, festivaliuose, konkursuose skatinti mokinių saviraišką, aktyvumą, pilietiškumą. 

 Tiriant mokinių poreikius sudaryti sąlygas dalyvauti socializacijos ir prevencijos veiklose bei muzikiniame gyvenime. 

 Bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis skatinti mokinių dalyvavimą projektinėje-metodinėje-kultūrinėje veikloje. 

 Organizuojant muzikinio ugdymo procesą taikyti IKT. 

 

2. Kelti administracijos ir kitų darbuotojų profesinę kvalifikaciją, mokytojų profesinę kompetenciją. 

 Dalyvauti administracijai ir kitiems darbuotojams organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose, 

konferencijose. 

 Ugdyme vadovautis nuostata „Mokymasis visą gyvenimą“. 

 Bendraujant ir bendradarbiaujant aktyvinti mokytojų metodinę veiklą. 

 

3. Gerinti mokyklos materialinę bazę. 

 Aprūpinti ugdymui reikalingomis pagrindinėmis mokymo priemonėmis. 

 Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką. 
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4. Gerinti ugdymo kokybę. 

 Užtikrinti mokinių, gyvenančių toli nuo įstaigos, galimybę dalyvauti ugdymo procese. 

 Užtikrinti ugdymo kokybę ir sklandžią įstaigos veiklą. 

 Stiprinti mokyklos įvaizdį žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje, informuoti apie mokyklos veiklą. 

 Organizuojant ugdymo procesą, tobulinti ugdymo turinio planavimą. 

 Pamokų tvarkaraštį derinti prie bendrojo lavinimo mokyklų pamokų laiko. 

 Mokiniams, neturintiems instrumento, suteikti sąlygas savarankiškai mokytis. 

 Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus tobulinti vertinimo-skatinimo sistemą. 
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VEIKLOS PLANO TURINYS 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Data Ištekliai Laukiamas rezultatas 

I TIKSLAS: PER FŠPU, MENINĖS SAVIRAIŠKOS, IŠPLĖSTINIO, PROFESINĖS LINKMĖS, NVŠ UGDYMO PROGRAMAS 

SUTEIKTI MOKINIAMS TAM TIKROS MENO SRITIES DALYKINES KOMPETENCIJAS. 

UŽDAVINIAI: 

1. Dalyvaujant renginiuose, festivaliuose, konkursuose skatinti mokinių saviraišką, aktyvumą, pilietiškumą. 

1.1. Renginių organizavimas 

mokykloje 

 

Mokytojai 2018 m. Intelektualiniai, profesiniai, 

žmogiškieji ištekliai, 

spec. programų lėšos 

Profesionalus muzikinis 

išsilavinimas; 

visapusiškas  

asmenybės tobulinimas. 

1.2. Rajoniniai renginiai Mokyklos direktorius, 

mokytojai 

2018 m. 

 

Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai, spec. programų lėšos 

1.3. Baigusių ir toliau besimokančių 

ugdytinių dalyvavimas 

mokyklos veikloje 

Mokytojai 2018 m. Intelektualiniai, profesiniai, 

žmogiškieji ištekliai, spec. 

programų lėšos 

1.4. Respublikiniai konkursai Mokytojai 2018 m. Intelektualiniai, profesiniai, 

žmogiškieji ištekliai, spec. 

programų lėšos 
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1.5. Festivaliai Mokytojai 2018 m. Intelektualiniai, profesiniai, 

žmogiškieji ištekliai, spec. 

programų lėšos 

1.6. Šventės Mokytojai 2018 m. Intelektualiniai, profesiniai, 

žmogiškieji ištekliai, spec. 

programų lėšos 

2. Tiriant mokinių poreikius sudaryti sąlygas dalyvauti socializacijos ir prevencijos veiklose bei muzikiniame gyvenime. 

2.1. Mokinių anketinės apklausos 

 

 

Mokiniai 2018 m. Žmogiškieji ištekliai Aukštas 

profesionalumo lygis, 

koncertinė praktika, 

repertuaro plėtimas, 

atlikėjo ugdymas. 

3. Bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis skatinti mokinių dalyvavimą projektinėje-metodinėje-kultūrinėje veikloje. 

3.1. Bendradarbiavimas su 

respublikos muzikos ir meno 

mokyklomis 

Mokytojai, mokiniai 2018 m. Intelektualiniai, žmogiškieji 

ištekliai 

Koncertinė praktika, 

repertuaro plėtimas, 

atlikėjo ugdymas 

3.2. Mokinių dalyvavimas įvairioje 

projektinėje veikloje 

Metodinių grupių 

vadovai, mokyklos 

administracija, 

mokytojai, mokiniai 

 

 

 

2018 m. Mokyklos bei asmeninės lėšos 
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4. Organizuojant muzikinio ugdymo procesą taikyti IKT. 

4.1. Muzikinės kompiuterinės 

programos „Groovy“ 

naudojimas pradinio muzikinio 

ugdymo procese. 

Direktorius, metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai 

Gerosios patirties 

sklaida, mokytojų 

bendradarbiavimas, 

metodinis pasiruošimas, 

praktinių įgūdžių 

tobulėjimas. 

4.2. Darbas su muzikine 

kompiuterine rašymo programa 

„Sibelius“. 

Direktorius, metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai 

4.3. Muzikinės kompiuterinės 

programos „Auralia“ praktinis 

pritaikymas ugdymo procese. 

Direktorius, metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai 

4.4. Organizuoti atviras pamokas, 

seminarus, skaityti paskaitas,  

metodinius pranešimus mokymo 

institucijų pedagogams. 

Direktorius, metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai 

II TIKSLAS: KELTI ADMINISTRACIJOS IR KITŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ, MOKYTOJŲ PROFESINĘ 

KOMPETENCIJĄ. 

UŽDAVINIAI: 

 

1.Dalyvauti administracijai ir kitiems darbuotojams organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose, 

konferencijose. 
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1.1. Kvalifikacijos kėlimo kursai, 

seminarai, paskaitos, 

konferencijos 

 

Administracija, 

darbuotojai 

2018 m. Mokyklos ir asmeninės lėšos Kvalifikacijos kėlimas. 

2. Ugdyme vadovautis  nuostata „Mokymasis visą gyvenimą“. 
 

2.1. Užtikrinti mokytojų 

kvalifikacijos kėlimą 

Direktorius, mokyklos 

administracija. 

2018 m. Mokyklos ir asmeninės lėšos Kvalifikacijos kėlimas, 

metodinių žinių 

pritaikymas ugdymo 

procese 

3. Bendraujant ir bendradarbiaujant aktyvinti mokytojų metodinę veiklą;  

3.1. Metodinių dienų 

organizavimas, atvirų 

pamokų vedimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

2018 m. Intelektualiniai, profesiniai 

ištekliai 

Metodinių žinių 

pritaikymas ugdymo 

procese 

III TIKSLAS: GERINTI MOKYKLOS MATERIALINĘ BAZĘ. 

UŽDAVINIAI: 

1. Aprūpinti ugdymui reikalingomis pagrindinėmis mokymo priemonėmis. 

1.1. Naujų muzikos instrumentų 

įsigijimas  

Direktorius, mokyklos 

administracija 

2018 m. Mokyklos lėšos,  Didesnis mokinių 

skaičius, geresnės 

mokyklos darbo 

sąlygos. 1.2. Kompiuterių įsigijimas. Direktorius, mokyklos 

administracija 

2018 m. Mokyklos lėšos 
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2.Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką. 

2.1. Darbo patalpų gerinimas, 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos užtikrinimas. 

Direktorius, mokyklos 

administracija 

2018 m. Mokyklos lėšos, rajono 

savivaldybės lėšos 

Didesnis mokinių 

skaičius, geresnės 

mokyklos darbo 

sąlygos. 

IV. TIKSLAS: Gerinti ugdymo kokybę: 

UŽDAVINIAI: 

1.Užtikrinti mokinių, gyvenančių toli nuo įstaigos, galimybę dalyvauti ugdymo procese. 

1.1. Mokiniams apmokamas 

pavėžėjimas iki mokyklos ir 

atgal į namus  

Mokyklos administracija 2018 m. Mokyklos lėšos Stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija 

2.Užtikrinti ugdymo kokybę ir sklandžią įstaigos veiklą. 

2.1. Prekių ir paslaugų, reikalingų 

ugdymo kokybei ir įstaigos 

veiklai užtikrinti, įsigijimas 

Mokyklos administracija 2018 m. Mokyklos lėšos 

Gerės ugdymo kokybė 

3.Stiprinti mokyklos įvaizdį žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje, informuoti apie mokyklos veiklą. 

3.1. Informacija apie mokyklos 

veiklą, mokinių, garsinančių 

mokyklą, rajoną, šalį, 

laimėjimai 

 

 

Mokyklos mokytojai 2018 m. Profesiniai, intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių mokymosi 

motyvacija, ugdymo 

kokybės gerinimas 
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4.Organizuojant ugdymo procesą, tobulinti ugdymo turinio planavimą.  

4.1. Metodinės veiklos sklaida Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

2018 m. Profesiniai, intelektualiniai 

ištekliai 

Gerės ugdymo kokybė 
4.2. Metodiniai pranešimai. Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

2018 m. Laiko sąnaudos, intelektualiniai, 

profesiniai ištekliai 

4.3. Individualus bendravimas. Mokytojai 2018 m. Laiko sąnaudos, intelektualiniai, 

žmogiškieji ištekliai 

5. Pamokų tvarkaraštį derinti prie bendrojo ugdymo mokyklų pamokų laiko. 

5.1. Sudaryti mokymosi 

tvarkaraščius, atsižvelgiant į 

mokinių poreikius ir 

galimybes. 

Mokytojai 2018 m. Žmogiškieji resursai 

Ugdymo kokybės 

gerinimas. 

6. Mokiniams, neturintiems instrumento, suteikti sąlygas savarankiškai mokytis. 

6.1. Sudaryti panaudos sutartis 

instrumentų nuomai. 

Mokyklos direktorius 2018 m. Mokyklos lėšos Ugdymo kokybės 

gerinimas 

7.Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus tobulinti vertinimo-skatinimo sistemą. 

 

7.1. Taikyti skatinimo priemones Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos taryba 

2018 m. Laiko sąnaudos, intelektualiniai, 

žmogiškieji ištekliai 

Stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija 
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VEIKLOS PROGRAMOS VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Uždavinys Priemonė Veikla Vykdytojai, 

partneriai 

Laikas Laukiamas  

Rezultatas 

Aktyviai 

dalyvauti 

mokyklos, rajono 

koncertiniame 

gyvenime 

1. Renginių 

organizavimas 

mokykloje 

 

1.1. Baigiančiųjų mokinių 

uždarieji koncertai 

 

1.2.  Populiariosios muzikos 

koncertas „Muzikuojame su 

draugais“ 

 

1.3.  Akademiniai koncertai 

 

 

 

1.4.  Mokyklos baigimo 

pažymėjimų įteikimo šventė 

 

1.5. Mokslo metų pradžios 

šventinis koncertas  

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

2018 m. vasario-

gruodžio mėn. 

 

2018 m. balandžio 

mėn. 

 

 

2018 m. gegužės, 

gruodžio mėn. 

 

 

2018 m. gegužės 

mėn. 

 

2018–09–01 

 

 

Profesionalus mokinių 

dalyvavimas 

koncertinėje veikloje. 
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1.6. Tarptautinės  Mokytojo 

dienos minėjimas-koncertas 

Mokytojai ir mokiniai 2018–10–05 

 

 

2. Rajoniniai 

renginiai 

2.1.  Respublikinis moksleivių 

televizijos konkursas “Dainų 

dainelė” 

 

2.2. Vilkaviškio muzikos 

mokyklos dainų ir šokių 

ansamblio “Siaustinis” koncertas 

 

2.3. Renginys, skirtas Tarptautinei 

šokio dienai paminėti 

 

2.4. Pažintiniai-edukaciniai 

koncertai rajono ugdymo įstaigos 

 

 

2.5. Gatvės muzikos diena 

 

 

2.6.  Koncertas tarptautinei 

muzikos dienai 

 

2.7. Žemdirbių šventė „Rudens 

prijuostė-2018“ 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Choreografijos mokytojai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

2018 m. 

sausio mėn. 

 

 

2018–04–27 

 

 

 

2018-04-29 

 

 

2018 m. 

balandžio- 

gegužės mėn 

 

2018 m. 

gegužės mėn. 

 

2018–10–01 

 

 

2018 m. 

spalio mėn. 
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2.8.  Vilkaviškio dekanato 

konkurso „Cantate Domino 

Canticum Novum” konkursas 

 

2.9. Kalėdiniai koncertai 

Vilkaviškio  įstaigose 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

2018 m.  

gruodžio mėn. 

 

 

2018 m. gruodžio 

mėn. 

Palaikyti ryšius 

su mokyklą 

baigusiais 

mokiniais 

1.Baigusių  ir 

toliau 

besimokančių  

ugdytinių 

dalyvavimas 

mokyklos  

veikloje 

1.1. Konservatorijų ir aukštųjų 

muzikos  

mokyklų studentų koncertai  

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

2018 m. 

 

 

Mokyklos tradicijų 

tęstinumas; mokinių 

motyvacija tolimesnei 

muzikinei veiklai. 
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Dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

šventėse. 

1.Tarptautiniai ir 

respublikiniai 

konkursai 

1.1. XX nacionalinis 

Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas 

 

1.2. VIII respublikinio jaunųjų 

pianistų konkursas “Linksmieji 

pirštukai“ 

 

1.3. I tarptautinis fortepijoninių 

duetų  konkursas “Forte-Duo“ 

1.4. XVIII Lietuvos pučiamųjų 

orkestrų čempionatas 

 

1.5. VIII respublikinis jaunųjų 

pianistų techninės pjesės 

konkursas “Allergo” 

 

1.6. III tarptautinis jaunųjų 

pianistų ir ansamblių konkursas 

„Musica Pianoforte“ 

 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

S.Mickevičius 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

 

 

 

2018–02–24 

 

 

 

2018–03–30 

 

 

 

2018–04–14 

 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 

 

2018–04–20 

 

 

 

2018–06–05 

Siektinas  aukštas 

profesionalumo lygis. 
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1.7. Respublikinis  

kanklininkų konkursas „Etiudas ir 

pjesė” 

 

1.8. VIII respublikinis II 

instrumento (fortepijono) 

festivalis-konkursas “Pavasario  

garsai” 

 

1.9. I respublikinis pianistų 

konkursas “Piano-Tech” 

 

1.10. The festival bridges in 

Rimini „Rimini Fest 2018“ 

 

1.11. XXII Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos konkursas 

„Dainų dainelė“ 

 

1.12. 2018 m. Lietuvos šimtmečio 

dainų šventės „Vardan tos...“ 

muzikinių kolektyvų apžiūros 

R. Kurauskaienė, 

D.Venienė 

 

 

II instrumento  mokytojai 

ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

 

2018 m. 

kovo mėn. 

 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 

 

 

 

2018–05–04 

 

 

2018 m. 

birželio mėn. 

 

2018 m. 

sausio mėn. 

 

 

2018 m. vasario-

kovo mėn. 
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2. Festivaliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. XVI respublikinis kamerinio 

muzikavimo festivalis „Garsų 

išdaigos“ Kaune 

 

2.2. XVIII respublikinis meno ir 

muzikos mokyklų jaunųjų 

pianistų festivalis-maratonas 

Kaune 

 

2.3. Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo festivalis-koncertas  

 

2.4. Respublikinis moksleivių 

chorų festivalis „Lai skamba 

jaunos širdys“ 

 

2.5. Mokytojo eksperto 

R. Makūno klasikinės gitaros 

programos ugdytinių koncertas 

„Gerosios patirties sklaida“ 

Marijampolės meno mokykloje 

Mokytojai  ir mokiniai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

 

 

 

 R.Makūnas 

2018 m. 

gegužės mėn. 

 

 

2018 m. 

lapkričio mėn. 

 

 

 

2018 m. 

 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 

 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 

3. Šventės 3.1. Respublikinis renginys 

„Gatvės muzikos diena 2018“ 

Mokytojai ir mokiniai 

 

2018 m. gegužės 

mėn. 
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Plėsti projektinę 

– koncertinę  

veiklą 

1. Projektai 1.1. Muzikos mokyklos ir 

Vilkaviškio pradinės mokyklos 

projektas „Vaikų muzika“ 

 

1.2. Muzikos mokyklos ir vaikų 

lopšelio darželio „Pasaka“ 

bendrojo ir specialiojo ugdymo 

grupių bendras ilgalaikis projektas 

„Garsų teatras“ 

 

1.3. Vilkaviškio muzikos 

mokyklos ir Vilkaviškio pradinės 

mokyklos bendras projektas 

“Muzikos garsų šalis” 

Fortepijono programos 

mokytojai 

 

 

II instrumento metodinės 

grupės mokiniai ir 

mokytojai 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 

2018 m.  

 

 

 

2018 m. 

kovo mėn. 

 

 

 

 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Koncertinė praktika; 

kultūrinė švietėjiška 

veikla; pasitikėjimo 

savimi ugdymas. 

 

Skatinti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimą 

1. Konferencijos 1.1 Konferencijos mokytojams Mokyklos mokytojai 2018 m. 

Kvalifikacijos 

kėlimas; metodinių  

žinių  pritaikymas 

ugdyme. 

 2. Seminarai: 2.1. Seminarai mokytojams 

2.2. IV tarptautinis 

akordeonininkų sąskrydis-

meistriškumo kursai „Su meile 

akordeonui“ Veisiejuose 

Mokyklos mokytojai 

L. Bindokienė 

2018 m. 

2018–06–04/09 
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Mokytojų 

metodinė veikla 

1. Metodinių 

dienų 

organizavimas 

 

2. Seminarų 

organizavimas. 

 

3. Konkursų 

organizavimas. 

1.1. Metodinės dienos mokykloje 

 

2.1. Seminarai mokykloje 

 

2.2. Mokytojo eksperto R.Makūno 

paskaita „Muzikos mokymo 

aktualijos“ 

 

3.1. Konkursai mokykloje 

Mokyklos mokytojai 

 

Mokyklos mokytojai 

 

R.Makūnas 

 

 

 

Mokyklos mokytojai 

 

2018 m. 

 

2018 m. 

 

2018 m. 

kovo mėn. 

 

 

2018 m. 

4. Atviros 

pamokos 

 

4.1. Atviros mokytojų pamokos 

 

4.2. Atvira integruota 

choreografijos pamoka rajono 

šokio mokytojams, pradinių klasių 

mokytojams, dėstantiems šokio 

discipliną. 

 

4.3. Įdomesnė pamoka “Groju su 

orkestru”  

 

4.4. Mokytojo eksperto Ričardo 

Makūno klasikinės gitaros 

ugdytinių koncertas “Gerosios 

patirties sklaida” 

 

Mokyklos mokytojai 

 

Mokyklos mokytojai 

 

 

 

 

 

K.Beržanskienė 

 

 

R.Makūnas 

 

 

 

2018 m. 

 

2018 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

 

2018 m. 

vasario mėn. 

 

2018 m. 

balandžio mėn. 
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5. Egzaminų 

užduotys 

 

5.1 Baigiamojo solfedžio 

egzamino užduočių parengimas 

 

 

Mokytojai 2018 

sausio mėn. 

 

 

Siekti aukštesnių  

mokymosi 

pasiekimų 

1. Egzaminai 1.1. Baigiamieji egzaminai 

 

 

1.2. Mokinių akademiniai 

koncertai 

 

1.3. Konsultacijos stojantiesiems 

ir stojamieji egzaminai į muzikos 

mokyklą 

Metodinių grupių vadovai 

ir mokytojai 

 

Metodinių grupių vadovai 

ir mokytojai 

 

Mokyklos direktorius 

 

2018 m. gegužės 

mėn. 

 

2018 m. gegužės 

mėn. 

 

2018 m. birželio 

mėn. 

Aukštesni mokymosi 

pasiekimai 

Taikyti 

skatinimo 

priemonės 

1. Išvykos 1.1. Gerai besimokančių ir 

aktyviai dalyvaujančių 

koncertinėje veikloje mokinių 

išvyka į muzikinį renginį. 

Mokyklos metodinė taryba 2018 m. Stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija 
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VEIKLOS PLANE NUMATYTOMS PROGRAMOMS, PASLAUGOMS IR PRIEMONĖMS SKIRTI ASIGNAVIMAI 
  

Priemonė

s kodas 

Priemonės 

pavadinimas Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir indėlio vertinimo kriterijų  

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Skirti 

asignavimai 

(Eur) Pavadinimas Reikšmė 

Žinių visuomenės plėtros programa 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti FŠPU 

ugdymo programas, 

pamokose taikant 

aktyviuosius 

mokymo (si) metodus 

bei tikslingai 

naudojant IKT 

Mokiniai, dalyvavę FŠPU 

meninio ugdymo 

programose, skaičius   

320 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523700 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti meninės 

saviraiškos ugdymo 

programas, 

atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir 

prigimtines galias. 

Mokiniai, dalyvavę 

saviraiškos ugdymo 

programose, skaičius 

21 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti išplėstinio 

ugdymo programas, 

suteikiant galimybę 

mokiniams, 

baigusiems muzikos 

mokyklą, plėsti 

dalykines 

kompetencijas 

Mokiniai, dalyvavę 

išplėstinio ugdymo 

programose, skaičius 

16 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti profesinės 

linkmės ugdymo 

modulį, suteikiant 

galimybę ypač 

gabiems vaikams 

Mokiniai, dalyvavę 

profesinės linkmės 

ugdymo modulyje, 

skaičius 

 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV     

 

 

11500 
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gilinti dalykines 

kompetencijas. 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti NVŠ 

trumpalaikes ugdymo 

programas 

Mokiniai, dalyvavę NVŠ 

veiklose, skaičius 

130 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV  

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Kelti administracijos ir 

kitų darbuotojų 

profesinę kvalifikaciją 

Administracija ir kiti 

darbuotojai, dalyvavę 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose seminaruose, 

paskaitose, 

konferencijose, skaičius 

10 Mokyklos 

administracija 

I–IV  

 

600 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Kelti mokytojų 

profesinę 

kompetenciją 

Mokytojai, dalyvavę 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, seminaruose, 

paskaitose, 

konferencijose, skaičius 

39 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV  

500, 

mokytojų 

asmeninės 

lėšos 

 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Aprūpinti ugdymui 

reikalingomis 

pagrindinėmis 

mokymo priemonėmis 

Įsigyti muzikos 

instrumentai, koncertiniai 

rūbai kitos mokymo 

priemonės, skaičius 

10 Mokyklos 

administracija 

I–IV  

5000 

4000 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Ilgalaikio materialiojo 

turto remontas 

Ilgalaikio turto racionali, 

kokybiška eksploatacija, 

skaičius  

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

administracija 

I–IV  

1000 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Užtikrinti saugią ir 

sveiką ugdymo (si) 

aplinką 

Mokykla veiklą vykdo 

saugioje ir sveikoje 

aplinkoje, proc. 

70 Mokyklos 

administracija 

I–IV  

700 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Racionali transporto 

priemonių 

eksploatacija 

Mokiniams ir 

pedagogams ir 

administracijai suteikiama 

galimybė vykti į 

kultūrinius, edukacinius ir 

360 Mokyklos 

administracija 

I–IV  

1700 
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____________________________________________________ 
 

 

kvalifikacijos kėlimo 

renginius.  

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Užtikrinti mokinių, 

gyvenančių toli nuo 

įstaigos, galimybę 

dalyvauti ugdymo 

procese 

Mokiniams apmokamas 

pavėžėjimas iki mokyklos 

ir atgal į namus,  

išduodant vienkartinius 

pavėžėjimo bilietus, 

skaičius. 

 Mokyklos 

administracija, 

sekretorė 

I–IV  

 

4100 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Užtikrinti ugdymo 

kokybę ir sklandžią 

įstaigos veiklą.  

Prekių ir paslaugų, 

reikalingų ugdymo 

kokybei ir įstaigos veiklai 

užtikrinti, įsigijimas. 

360 Mokyklos 

administracija, 

mokyklos 

taryba, 

mokytojų taryba 

I–IV  

 

32900 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

užimtumas 

Stiprinti mokyklos 

įvaizdį žiniasklaidoje, 

internetinėje 

svetainėje, informuoti 

apie mokyklos veiklą. 

Aprašyti mokyklos vykę 

renginiai, informacija apie 

veiklą ir laimėjimus, 

garsinančius mokyklą, 

rajoną, šalį., skaičius 

5 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

I–IV  

 

300 


