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VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

MISIJA 

 

Perteikti ugdytiniams Europos ir pasaulio kultūros tradicijas ir vertybes, diegti tautinės, etninės kultūros pagrindus, aktyviai dalyvauti Sūduvos krašto 

ir visos šalies kultūriniame gyvenime, per menų auklėjamąsias savybes ugdyti dorovingą, pilietiškai brandžią ir kūrybišką asmenybę, padėti mokiniams 

suvokti ir puoselėti tautinį identitetą. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Kurti veiksmingas mokymosi sąlygas, stiprinant dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę. 

1.1. Tobulinti mokymąsi per partnerystę. 

1.2. Taikyti patirtinį mokymąsi veiklos procesuose. 

1.3. Vertinti mokymosi scenarijus, mąstant apie sėkmes ir tobulintinus aspektus. 

 

2. Užtikrinti patrauklią ir saugią ugdymo (si) aplinką.     

2.1. Siekti, kad mokykla viename pastate turėtų moderniai įrengtas patalpas ir kamerinę koncertų salę, kur galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. 
2.2. Siekti pilnos muzikos mokyklos pastato renovacijos. 

2.3. Pagal galimybes atnaujinti antrojo korpuso patalpas. 

2.4. Gerinti mokyklos materialinę bazę.  
 

3. Pasirinkti komunikavimo ir bendradarbiavimo formų, siekiant darnumo santykiuose. 

3.1. Kurti dialogą, į (si) galinant mokymosi pokyčiui. 

3.2. Projektuoti veiklą priimant kūrybiškus sprendinius. 
3.3. Ugdyti kritinį mąstymą, naudojant IKT ugdymesi. 

3.4. Formuoti saugią mokymosi aplinką ir pagarbius tarpusavio santykius. 

 

Laukiamas rezultatas 

1. Padidėjusi bendrųjų ir dalykinių kompetencijų dermės aktualizacija ugdymesi. 

2. Pagerinta mokyklos patalpų būklė ir materialinė bazė. 

3. Užtikrinta efektyvi komunikacija, kuriant darnumą santykiuose. 

 



2020 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

2020 metų muzikos mokyklos veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į ankstesnių metų mokymosi patirtis dirbant nuotoliniu ir mišriu būdu, 

Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019-2023 strategiją, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Įgyvendinant įvairias priemones buvo 

orientuojamasi į šiuos veiklos aspektus: 

 

1 pav. 2020 m. veiklos aspektai 

 

Naujų gebėjimų įgijimas/turimų 
plėtojimas kūrybiškai taikant 

technikas ir metodus 

Projekto metodo 
taikymas ugdant 

mokinių kūrybiškumą 

Kūrybinės diskusijos taikymą 
mokinių konkursų, koncertų, 
projektinių veiklų ir kt. metu 

Formuojamojo 
vertinimo analizė 

Komandinio 
darbo 

praktika 

IKT 
priemonių 
taikymas 

Pilietinio ir 
kultūrinio 

raštingumo 
sklaida 

Metodinės medžiagos ir 
muzikinio inventoriaus bei 

transporto priemonės 
atnaujinimas 

Kokybiškas darbo 
turinio įgyvendinimo 

atlikimas 



 

2020 m. veiklos planas pakoreguotas šalyje paskelbto karantino, pasiekti teigiami pokyčiai: 

 

2 pav. 2020 m. teigiami pokyčiai 

 

 

 

Pokyčiai 

Plėtota 
asmeninio 

tobulėjimo ir 
pagalbos kitam 

galimybė 
mokantis iš 

patirties 
Skatintas 

partneriškas 
mokymosi 

santykis 

Skatinta 
kiekvieno 
mokinio 

individuali 
pažanga 

Patobulinta 
naudojimosi 

žiniomis 
praktiškai 
samprata  

Atrasti nauji 
ugdymo(si) 

turinio 
organizavimo 

būdai 

Praturtinus 
materialinę 

bazę, atrasta 
naujų 

sprendimų 
ugdymo turinio 
organizavimui 

Stiprinta 
pilietinė 

atsakomybė 

Kelti pagrįsti 
klausimai ir 
kryptingai, 
nuosekliai, 

naudojant IKT ir 
žmogiškuosius 

išteklius ieškota 
atsakymų į juos 



 

2021 M. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Kurti kūrybiškumui ir kūrybinio mąstymo ugdymui palankią aplinką. 

1.1. Praktikuoti veiklas kūrybiniam mąstymui aktyvinti ir rezultatams pateikti. 

1.2. Organizuoti dialogu ir bendradarbiavimu grįstą ugdymo procesą įtraukiant tėvus/globėjus. 

1.3. Skatinti mokinių pilietiškumą, saviraišką bei aktyvumą. 

2. Kurti tinkamas šiuolaikinius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. 

2.1. Sistemiškai nuolat atnaujinti mokymosi priemones. 

2.2. Įtraukti tėvus planuojant ir vykdant patalpų bei edukacinių erdvių atnaujinimą, užtikrinant saugią ugdymosi aplinką. 

3. Organizuoti mokytojų lyderystės mokymuisi nuostatų diegimą ugdymo procese.  

3.1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, analizuojant savo veiklą. 

3.2. Skirti nuolatinį dėmesį dalijimuisi gerąja patirtimi, buriant kolegas, palaikant ir skatinant kitų mokyklos bendruomenės narių 

lyderystę. 

4. Užtikrinti kokybišką darbo turinio įgyvendinimo atlikimą. 

 

Laukiamas rezultatas: 

1. Įgyvendinamas iniciatyvus kūrybiškumą ir kūrybinį mąstymą skatinantis mokymasis. 

2. Aktyvintas patalpų bei edukacinių erdvių kūrimas. 

3. Padidėjusi mokytojų atsakomybė už profesinį tobulėjimą, sustiprintas bendradarbiavimas siekiant ugdymo proceso kokybės. 

4. Užtikrintas kryptingas kasdienės veiklos planavimas bei organizavimas. 

 

 

 



 

VEIKLOS PLANO TURINYS 

*MG – metodinė grupė 

**VMM – Vilkaviškio muzikos mokykla 

Eil. 

nr. 

Priemonė Laukiamas rezultatas Vertinimo 

rodikliai 
Atsakingi vykdytojai 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

ketvirčiais 

Ištekliai 

Strateginis tikslas ir uždaviniai:  
1. Kurti veiksmingas mokymosi sąlygas, stiprinant dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę. 

1.1. Tobulinti mokymąsi per partnerystę. 

1.2. Taikyti patirtinį mokymąsi veiklos procesuose. 

1.3. Vertinti mokymosi scenarijus, mąstant apie sėkmes ir tobulintinus aspektus. 

 

Metų tikslas: 1. Kurti kūrybiškumui ir kūrybinio mąstymo ugdymui palankią aplinką. 

Uždavinys: 1.1. Praktikuoti veiklas kūrybiniam mąstymui aktyvinti ir rezultatams pateikti. 

1. Gebėjimų stiprinimas taikant 

kūrybingumą skatinančias technikas ir 

metodus: 

 Įdomesnė pamoka „Groju su orkestru“. 

 

 Pamokų stebėsena ,,Stebime pamoką: 

aš ir mokinys“. 

 

 Žaidimų popietė mokiniams. 

 

 Solfedžio žaidimų popietė. 

 

 Muzikinė popietės „Žingsnis po 

žingsnio į draugų glėbį“. 

 

 Integruota dainavimo-dailės pamoka 

„Muzikinė teplionė“. 

Padaugėję 

kūrybiškumo raišką 

turinčių priemonių, 

metodų dalijimosi 

pavyzdžių 

Ne mažiau nei 5 

stebėtos 

pamokos 

metodinėse 

grupėse; ne 

mažiau nei 10 

pamokų dalyvių, 

užpildytos 

pamokų 

stebėjimo 

formos. 

 

 

 

 

 

K. Beržanskienė 

 

 

MG mokytojai 

 

 

R. Venclovė 

 

Ž. Alkevičienė 

E. Bačienė 

 

R. Arlauskienė 

V. Gurskienė 

 

R. Arlauskienė 

V. Gurskienė 

 

 

 

I 

 

 

I-IV 

 

 

I 

 

II 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektinės 

lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

SF lėšos. 



 

 Netradicinė pamoka „Muzikos garsai 

gamtoje“. 

 

 Kalėdinė popietė Kybartuose „Per 

pusnis, per vėją“. 

 

E. Andriulionienė 

 

 

V. Gurskienė 

R. Arlauskienė 

 

 

IV 

 

 

IV 

2. Kūrybiškumo ugdymas per projektinę 

veiklą: 

 Projektas: Jungtinis Lietuvos vaikų 

choras „Malda pasauliui“ (Muzikos 

mokykla „Ugnelė“). 

 

 Muzikos mokyklos ir Vilkaviškio 

pradinės mokyklos projektas „Vaikų 

muzika". 

 

 Projektas „Muzikos garsų šalis“ su 

Vilkaviškio pradinės mokyklos 

mokiniais. 

 

 Projektas „Sakralinio meno sklaida 

Credo“. 

Patobulinta 

naudojimosi žiniomis 

praktiškai samprata 

Ne mažiau nei 

50 dalyvių. 

 

 

D. Balčiūnienė 

R. Arlauskienė 

V. Gurskienė 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

Styginių, pučiamųjų, 

mušamųjų MG pedagogai 

 

A. Pečkaitis 

 

 

I-II 

 

 

I-IV 

 

 

II 

 

 

IV 

3. Kontekstualių literatūros šaltinių, 

ugdymo įrankių dalybų iniciatyva ir 

analizė. 

Užtikrintas siekis 

pažangiai mąstyti, 

kurti, tyrinėti, 

analizuoti 

Pasidalinta bent 

5 kontekstualiais 

literatūros 

šaltiniais, 

skaitmeniniais 

ugdymo 

įrankiais. 

Visų MG mokytojai I-IV 

 

Uždavinys: 1.2. Organizuoti dialogu ir bendradarbiavimu grįstą ugdymo procesą įtraukiant tėvus/globėjus. 

4. Kūrybinės diskusijos taikymas mokinių 

konkursų, koncertų, projektinių veiklų 

ir kt. metu: 

Užtikrinti partneriški 

santykiai ugdymo 

proceso metu, išaugęs 

mokinių pasitikėjimas 

Ne mažiau nei 

300 dalyvių 

renginiuose.  

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų lėšos, 



 Edukaciniai koncertai ugdymo 

įstaigose 

 

 Šokio festivalis „Asorti“ 

 Tautinių šokių festivalis „Jievaro 

tiltas“. 

 

 Lietuvos Sūduvos krašto vaikų ir 

jaunimo liaudiškų šokių konkursinis 

festivalis „Supynėm šokių pynę“. 

 

 I respublikinis papildomo 

instrumento (fortepijono) konkursas 

"ATTACCA". 

 

 Respublikinis jaunųjų pianistų 

festivalis-konkursas "Grand Pas". 

 

 Alytaus rajono meno ir sporto 

mokyklos XVIII Lietuvos jaunųjų 

pianistų konkursas "Etiudas ir ne 

tik". 

 

 X respublikinis muzikos (meno) 

mokyklų jaunųjų pianistų  konkursas 

"Garsų vaivorykštė". 

 

 Grigiškių meno mokyklos 

„Programinės muzikos“ festivalis. 

 

 Klasikinės gitaros mokinių koncertas 

„Pavasario gitaros rečitalis“. 

 

 Pažintiniai-edukaciniai koncertai 

rajono ugdymo įstaigose. 

 

savimi, garsinamas 

Mokyklos vardas 

šalyje ir 

bendruomenėje.  

MG mokytojai ir mokiniai 

 

Šokių MG pedagogės 

Šokių MG pedagogės 

 

 

Šokių MG pedagogės 

 

L. Kazakevičienė 

 

 

R. Burbulienė 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

I. Kovaliova 

 

S. Bušma 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

Fortepijono MG mokytojai 

I 

 

I 

I 

 

I 

 

I 

 

 

I 

 

I 

 

 

 

I  

 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

SF lėšos  



 Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo festivalis-koncertas. 

 

 XIII tarptautinis programinės pjesės 

festivalis "Muzika - vaizduojamasis 

garsų pasaulis: Gyvūnai mene". 

 

 XXI respublikinis vaikų džiazo 

muzikos festivalis "Džiazo fiesta 

2021 online". 

 

 IV respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas "Skambioji klaviatūra". 

 

 XVII – asis respublikinis kamerinio 

muzikavimo festivalis „Garsų 

išdaigos“. 

 

 Pučiamųjų instrumentų orkestrų 

festivalis „Vilkaviškio dūdos 2021“. 

 

 Tarptautinis šiuolaikinių šokių 

festivalis-konkursas „Neramių sielų 

mugė 2021“. 

 

 Šokių festivalis-konkuras „Aušrinė 

žvaigždė“. 

 

 Šokių festivalis-konkursas „Pašėlusiu 

ritmu“. 

 

 Pučiamųjų instrumentų orkestrų 

festivalis „Vario audra“. 

 

 XXI – asis pučiamųjų instrumentų 

orkestrų čempionatas. 

ir mokiniai 

 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

Styginių, pučiamųjų, 

mušamųjų MG pedagogai 

 

 

S. Mickevičius 

 

Šokių MG pedagogės 

 

 

Šokių MG pedagogės 

 

Šokių MG pedagogės 

 

S. Mickevičius 

 

 

S. Mickevičius 

 

 

II 

 

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

II 

 

III 

 

 

III 

 

III 

 

III 

 

 

III 



 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų 

konkursas „Dainų dainelė“. 

 

 XXI respublikinis meno ir muzikos 

mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-

maratonas.  

 

Dainavimo programos 

mokytojai 

 

Fortepijono MG mokytojai 

ir mokiniai 

 

IV 

 

IV 

 

5. Tėvų švietimas ir savalaikės 

informacijos užtikrinimas: 

 Mokinių tėvų visuotinio  susirinkimo 

organizavimas. 

 dalyko klasių susirinkimų – koncertų 

mokinių tėvams organizavimas. 

 

 Paskaitų aktualiomis temomis 

rengimas. 

 

 Nuolatinis informacijos apie VMM 

veiklą pateikimas stenduose ir 

internetiniuose šaltiniuose. 

 

 Individualios konsultacijos tėvams. 

 

 Atvirų pamokų tėvams organizavimas. 

Aptarti aktualūs 

klausimai su tėvais  

Ne mažiau nei 

75 dalyviai  

 

 

D. Balčiūnienė 

 

Visų MG mokytojai 

 

A. Pečkaitis, 

D. Balčiūnienė 

 

A. Lekešys, 

R. Venclovė 

 

MG mokytojai 

 

MG mokytojai 

 

 

I-IV 

I-IV 

 

I-IV 

 

 

I-IV 

 

 

I-IV 

 

I-IV 

Žmogiškieji 

ištekliai 

6. Vertinimo formų diegimas: 

 Baigiamojo solfedžio egzamino 

užduočių parengimas. 

 

 Baigiančiųjų mokinių uždarieji 

koncertai. 

 

 Akademiniai koncertai. 

 

Skatinama kiekvieno 

mokinio individuali 

pažanga 

Ne mažiau nei 

150 dalyvių. 

 

MG mokytojai ir mokiniai 

 

MG mokytojai ir mokiniai 

 

MG mokytojai ir mokiniai 

 

 

 I 

 

I-IV 

 

II-IV 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  



 Konsultacijos stojantiesiems ir 

stojamieji egzaminai į muzikos 

mokyklą. 

 

 Mokyklos baigimo pažymėjimų 

įteikimo šventė. 

 

 Mokslo metų pradžios šventinis 

koncertas. 

MG mokytojai ir mokiniai 

 

 

MG mokytojai ir mokiniai  

 

MG mokytojai ir mokiniai 

II 

 

 

II 

 

III 

Uždavinys: 1.3. Skatinti mokinių pilietiškumą, saviraišką bei aktyvumą. 

7. Pilietinio ir kultūrinio raštingumo 

sklaida: 

 Muzikos mokyklos mokinių 

sveikinimas – video koncertas Vasario 

16-osios proga. 

 Kovo 11-osios audio/video 

sveikinimas bendruomenei. 

 

 Gatvės muzikos diena. 

 

 Mokytojos Jelenos Bočkariovos-

Akelaitienės rečitalis ir mokinių 

koncertas. 

 

 Muzikos mokyklos mokinių 

dalyvavimas rajono bei mokyklos 

kultūriniuose renginiuose. 

Sustiprinta pilietinė 

atsakomybė, 

pasitikėjimas savimi ir 

grupės/kolektyvo 

nariais. 

 

Ne mažiau nei 

100 dalyvių 

 

 

R. Kurauskienė, 

A. Lekešys 

R. Kurauskienė, 

A. Lekešys 

 

MG mokytojai 

 

J. Bočkariova-Akelaitienė 

 

 

Visų MG mokytojai 

 

 

I 

 

I 

 

II 

 

II 

 

 

I-IV 

Žmogiškieji 

ištekliai, SF 

lėšos 

Metų tikslas: 2. Kurti tinkamas šiuolaikinius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. 

Uždavinys: 2.1. Sistemiškai nuolat atnaujinti mokymosi priemones. 

8. Metodinės medžiagos atnaujinimas: 

 Nuolatinis ugdymo procese 

naudojamos metodinės medžiagos 

atnaujinimas. 

 

Atlikta metodinė 

medžiagos analizė ir 

atnaujinimas leis 

operatyviau ir 

kryptingiau 

Atnaujinta 

metodinė 

medžiaga, 

panaudota ne 

mažiau nei 5 

 

MG mokytojai 

 

 

I-IV 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 



 Metodinės medžiagos kūrimas, taikant 

IKT. 

organizuoti 

užsiėmimus. 

IKT priemonių.  

MG mokytojai 

 

I-IV 

Uždavinys: 2.2. Įtraukti tėvus planuojant ir vykdant patalpų bei edukacinių erdvių atnaujinimą, užtikrinant saugią ugdymosi aplinką.  

9. Ugdomosios aplinkos atnaujinimas ir 

tobulinimas: 

 Ugdymosi aplinkos gerinimas. 

Padidėjusi mokinių 

motyvacija. 

Įtraukti ne 

mažiau nei 5 

tėvai. 

 

 

MG mokytojai, tėvai 

 

 

I-IV 

Žmogiškieji 

ištekliai 

10. Materialinės bazės gerinimas: 

 Įsigyti naujų muzikos instrumentų. 

 Įsigyti IKT priemonių. 

Praturtinus materialinę 

bazę, atrasta naujų 

sprendimų ugdymosi 

turinio organizavimui. 

Atnaujintas 

muzikinis ir IKT 

inventorius 

 

A.Pečkaitis, 

D. Zaikauskienė 

 

I-IV 

 

SF lėšos 

Metų tikslas: 3. Organizuoti mokytojų lyderystės mokymuisi nuostatų diegimą ugdymo procese. 

Uždavinys: 3.1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, analizuojant savo veiklą. 

11. Kvalifikacijos tobulinimas: 

 Dalyvavimas dalykiniuose 

mokymuose. 

 

 Dalyvavimas seminaruose. 

 

 Dalyvavimas konferencijose. 

Naujų žinių įgijimas ir 

taikymas darbe. 

Mokytojai 

dalyvavę 

mokymuose, 

seminaruose. 

 

Visų MG mokytojai 

 

Visų MG mokytojai 

 

Visų MG mokytojai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai, SF 

lėšos 

12.  Lyderystės samprata: 

 Mokymai „Lyderystės keliu“. 

 Praplėsta lyderystės 

samprata, sėkmingos 

lyderystės įgūdžiai. 

Ne mažiau nei 

20 dalyvių. 

 

 

R. Venclovė 

 

 

III 

Žmogiškieji 

ištekliai 

13. Skaitmeniniai ugdymo įrankiai: 

 Įvairių kompiuterinių programų 

naudojimas ugdymo procese. 

Sklandus ugdymo 

proceso vyksmas bei 

geresnis savo ir kitų 

autorių kūrybos 

perteikimas.  

Naudotos 

muzikinės 

kompiuterinės 

programos. 

 

MG mokytojai 

 

 

I-IV 

Žmogiškieji 

ištekliai  



14. Mokytojų įsivertinimas: 

  Mokytojų savianalizės anketos 

parengimas 

 Mokytojų įsivertinimas 

Parengta savianalizės 

anketa, mokytojai 

analizuoja savo veiklą, 

geba įsivertinti 

Visi mokytojai 

atlikę 

savianalizę 

D. Balčiūnienė 

R. Venclovė 

 

Visi MG mokytojai 

II 

 

 

III 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Uždavinys: 3.2. Skirti nuolatinį dėmesį dalijimuisi gerąja patirtimi, buriant kolegas, palaikant ir skatinant kitų mokyklos bendruomenės narių lyderystę. 

15. Komandiniai darbo metodai: 

 Tinklinė pamokų stebėsena pagal MG 

partnerystę. 

 

 Gerosios patirties sklaida. 

 

 Popietė mokiniams „Solfedžiuojame iš 

lapo“. 

Plėtojama asmeninio 

tobulėjimo ir pagalbos 

kitam galimybė 

mokantis iš patirties 

Kolegialus 

grįžtamasis ryšis 

užfiksuotas ir 

aptartas 

mokytojų 

metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

 

Visų MG mokytojai 

 

Visų MG mokytojai 

 

A. Aleksienė, 

R. Lakickienė 

 

I-IV 

 

I-IV 

 

II 

Žmogiškieji 

ištekliai, SF 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

 

4. Užtikrinti kokybišką darbo turinio įgyvendinimo atlikimą. 

16.  Nuolat pagal galimybes atnaujinti 

bibliotekos fondą natų rinkiniais, 

vadovėliais, metodine medžiaga. 

Užtikrinama aktualios 

literatūros pasiūla 

Atnaujintas 

bibliotekos 

fondas 

N. Marčiulionienė I-IV SF lėšos 

17.  Įvertinti darbuotojų veiklą metinio 

veiklos vertinimo pokalbio metu, skirti 

užduotis kitiems metams 

Įvardyti stiprūs ir 

tobulintini pedagogų 

veiklos aspektai, 

numatytos kaitos 

kryptys 

Veiklos 

vertinimo išvada 

A. Pečkaitis,   

D. Balčiūnienė,  

D. Zaikauskienė 

I Žmogiškieji 

ištekliai 

18.  Peržiūrėti ir koreguoti darbuotojų 

veiklą reglamentuojančius 

dokumentus. 

Užtikrinama kryptinga 

reglamentuota veikla 

mokykloje 

Pakoreguoti 

darbuotojų 

veiklą 

reglamentuojant

ys dokumentai 

A. Pečkaitis 

kartu su darbo grupėmis, 

komandomis ir savivaldos 

institucijomis 

I-IV  Žmogiškieji 

ištekliai 

19.  Vykdyti reguliarią turto ir kitų lėšų 

naudojimo bei tausojimo kontrolę, 

rengti ataskaitas mokyklos 

Vykdyta reguliari turto 

ir kitų lėšų naudojimo 

Parengtos 

ataskaitos 

A. Pečkaitis,  

R. Augaitis 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 



bendruomenei, atitinkamai mokyklos 

steigėjui apie finansinių išteklių 

naudojimą ir paskirstymą. 

ir tausojimo kontrolė kartu su darbo grupėmis, 

komandomis ir savivaldos 

institucijomis 

20.  Užtikrinti, jog įstatymų nustatyta 

tvarka būtų vykdomas mokyklos 

biudžetas, numatytas sąmatoje, lėšos 

būtų naudojamos pagal paskirtį. 

Finansinėse metinėse, ketvirtinėse, 

mėnesinėse ataskaitose fiksuoti 

įmokas į biudžetą (tėvų įmokas už 

mokinių ugdymą mokykloje) ir gautus 

asignavimus iš savivaldybės biudžeto 

bendra suma. 

Mokyklos biudžetas 

vykdomas įstatymų 

nustatyta tvarka 

Parengtos 

ataskaitos 

A. Pečkaitis,  

R. Augaitis 

 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

21.  Pagal patvirtintas tarnybinių 

automobilių naudojimo taisykles 

vykdyti jų naudojimą ir naudojimo 

kontrolę, automobilių saugojimą, ridos 

ir degalų apskaitą, žymėjimą, techninę 

priežiūrą ir remontą. 

Tarnybiniais 

automobiliais 

naudotasi pagal 

taisykles, užtikrintas 

saugumas 

Tarnybinių 

automobilių 

naudojimo 

taisyklės 

D. Zaikauskienė, 

R. Vyšniauskas 

I-IV SF lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

22.  Nuolatinio materialinės bazės 

gerinimo ir saugios darbo ir ugdymo (-

si) aplinkos užtikrinimo mokykloje 

siekti vykdant mokytojų ir darbuotojų 

apklausas bei atliekant pirkimus 

vadovaujantis patvirtintomis 

Mokyklos Viešųjų pirkimų 

taisyklėmis. 

Užtikrinta 

antikorupcinė veikla 

Mokyklos 

Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vidaus kontrolės 

tvarkos aprašas 

D. Zaikauskienė, 

L.Paškauskienė, 

Ž. Alkevičienė 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

23.  Įstaigos vidaus kontrolės politikos 

įgyvendinimas. 

Užtikrinta vidaus 

kontrolė 

Mokyklos 

vidaus kontrolės 

politika 

A. Pečkaitis I-IV Žmogiškieji 

ištekliai  

 

 

 



VEIKLOS PLANE NUMATYTOMS PROGRAMOMS, PASLAUGOMS IR PRIEMONĖMS SKIRTI ASIGNAVIMAI 

Priemo

nės 

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   

290 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV 

646100 

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 

43 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 

gilinti dalykines kompetencijas. 

Mokiniai, dalyvavę profesinės 
linkmės ugdymo modulyje, 

skaičius 

5 Mokyklos 
administracija, 

pedagogai 

I–IV 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

užimtumas 

Vykdyti ankstyvojo 

neformaliojo ugdymo programas 

Mokiniai, dalyvavę  

ankstyvojo neformaliojo 

ugdymo programose, skaičius 

50 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV 

2.1.2. Neformaliojo 
suaugusiųjų 

švietimo 

užimtumas 

Vykdyti suaugusiųjų 
neformaliojo ugdymo programas 

Mokiniai, dalyvavę  
suaugusiųjų neformaliojo 

ugdymo programose, skaičius 

 40 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  
 

700 



  

 
____________________________________________________ 

 

 

 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

užimtumas 

Kelti mokytojų profesinę 

kompetenciją 

Mokytojai, dalyvavę 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose, paskaitose, 
konferencijose, skaičius 

42 Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

I–IV  

1200, 

mokytojų 
asmeninės lėšos 

 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 
užimtumas 

Aprūpinti ugdymui 

reikalingomis pagrindinėmis 
mokymo priemonėmis 

Įsigyti muzikos instrumentai, 

IKT, kitos mokymo 
priemonės, skaičius 

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

administracija  

I–IV  

23500 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 
užimtumas 

Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 

Ilgalaikio turto racionali, 

kokybiška eksploatacija, 
skaičius  

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

administracija 

I–IV  

1300 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

užimtumas 

Užtikrinti saugią ir sveiką 

ugdymo (si) aplinką 

Mokykla veiklą vykdo 

saugioje ir sveikoje aplinkoje, 

proc. 

Pagal 

poreikį ir 

lėšas 

Mokyklos 

administracija 

I–IV  

600 

2.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

užimtumas 

Racionali transporto priemonių 

eksploatacija 

Mokiniams ir pedagogams ir 

administracijai suteikiama 

galimybė vykti į kultūrinius, 

edukacinius ir kvalifikacijos 
kėlimo renginius.  

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

administracija 

I–IV  

4000 

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. 

37 Mokyklos 

administracija, 
sekretorė 

I–IV  

 
1300 

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. 

Pagal 
poreikį 

Mokyklos 
administracija, 

mokyklos 

taryba, 
mokytojų taryba 

I–IV  
 

18000 

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 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 
pedagogai 

I–IV  

 

400  


