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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Mokyklos strateginis planas  sudarytas 2017–2019 metams. 

I tikslas – ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias 

galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus. 

Pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti ugdymo prieinamumą, sudarant sąlygas į muzikinio 

lavinimo procesą įtraukti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių; padėti mokiniams išmokti planuoti 

ir paskirstyti mokymosi namuose laiką; sudaryti galimybes aukštesniųjų gebėjimų mokiniams 

dalyvauti bendruose projektuose ir koncertuose su profesionaliais muzikantais; organizuoti II-ąjį 

mokyklos veiklos įsivertinimo etapą ugdymo(si) aplinkos ir lyderystės bei vadybos srityse. 

2019 metų kovo–gegužės mėnesiais, bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba, išsiaiškintas vaikų, turinčių negalią, muzikinio ugdymo poreikis. Užmegzti ryšiai su 

asociacija „Mes kitokie vaikai“, vienijančia autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus ir jų 

artimuosius. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais mokyklos Facebook paskyroje paviešinta informacija 

apie galimybę ugdyti negalią turinčius vaikus. Spalio mėnesį Kėdainių rajono savivaldybei 

patvirtinus paslaugos už programą „Muzika visiems“, skirtos autizmo bei elgesio-emocijų 

sutrikimų turintiems vaikams, įkainį, 2 mokytojai pradėjo vesti muzikinės ugdomosios veiklos 

pamokas septyniems naujai priimtiems vaikams. Dar du mokiniai su negalia ugdomi pagal muzikos 

mėgėjų ugdymo fortepijono klasės programas. 

Antrasis 2019 metų pirmojo tikslo uždavinys – padėti mokiniams planuoti savo laiką, 

ruošiant namų užduotis – itin reikšmingas ir turintis tiesioginę įtaką vaiko ugdymosi kokybei, 

perkeltas į mokyklos 2020–2023 metų strateginį planą. Padėti vaikui išmokti mokytis – ne vienerių 

metų darbas, todėl ateinančių  metų mokyklos pedagogų uždavinys – vaikų mokymosi mokytis 

įgūdžių formavimas. 

Mokykloje buvo sudarytos sąlygos aukštesniųjų gebėjimų mokiniams dalyvauti bendruose 

projektuose su profesionaliais muzikantais – bendras koncertas su kamerinės muzikos ansambliu 

„Musica Humana“, mokinių dalyvavimas tarptautiniame Paberžės muzikos festivalyje, 

dalyvavimas koncertinėje išvykoje į Gdanską Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių 

instrumentų orkestro sudėtyje. Dalyvavimas profesionalių muzikinių kolektyvų sudėtyje skatina 

tobulėti, motyvuoja siekti aukštesnių rezultatų. 

Organizuotas mokyklos veiklos įsivertinimo antrasis etapas ugdymo(si) aplinkos ir 

lyderystės bei vadybos srityse. Gauti duomenys apibendrinti, rezultatai pristatyti pedagogų 

bendruomenei. Mažiausiai teigiamų rodiklių surinkę atsakymai į anketos klausimus nagrinėti 

metodinėse grupėse. Suformuluoti problemų sprendimo būdai įtraukti į 2020–2023 metų 

strateginio plano uždavinius. 

  

 

 

 

 

 



II tikslas. Muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, 

puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą. 

Pagrindiniai uždaviniai – organizuoti renginius, skirtus mokyklos veiklos 60-ies metų 

jubiliejui paminėti; parengti knygą apie Kėdainių muzikos mokyklos istoriją ir dabartį; 

bendradarbiauti su kitomis šalies meninio ugdymo įstaigomis. 

2019 metais sudaryta darbo grupė mokyklos 60-ies metų veiklos sukakties renginiams 

organizuoti ir koordinuoti. Mokytojų dienos minėjime pagerbti 40 ir daugiau metų mokykloje 

dirbantys pedagogai. Metų eigoje organizuoti susitikimai su buvusiais mokiniais, profesionaliais 

muzikantais Pauliumi Vaicekausku, Ernesta Vauraite. Tokie susitikimai motyvuoja ir skatina 

mokinius siekti aukštesnių rezultatų. 

Parengta ir leidyklai atiduota knyga apie Kėdainių muzikos mokyklos veiklą per šešis 

dešimtmečius. 

2019 metais mokykloje vyko I respublikinis akordeono muzikos festivalis 

„Accordionissimo“, III respublikinis saksofonininkų festivalis „Kėdainiai 2019“ ir III respublikinis 

fortepijono bei kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“. Pastarajam prizus už muzikalumą 

ir meistriškumą įsteigė buvęs Kėdainių muzikos mokyklos mokinys, kompozitorius Antanas 

Jasenka.  

Mokyklos mokiniai aktyviai įsijungė į miesto ir šalies muzikinį gyvenimą. Sėkmingas 

dalyvavimas respublikiniame projekte „Ritmuojame ir kuriame drauge“ suteikė mokiniams 

galimybę dalyvauti muzikinėse kūrybinėse veiklose drauge su kitų šalies mokyklų mokiniais ir 

žymiais šalies muzikantais.  

Mokiniai grojo koncertų ciklo „Kėdainiams reikia vargonų“ renginiuose, Vasaros muzikos 

festivalyje Ilzenbergo dvare (Rokiškio raj.), dalyvavo Kėdainių miesto šventės renginių 

programoje. Bendradarbiavimo su kitomis šalies meninio ugdymo įstaigomis rezultatas – bendras 

Jonavos Janinos Miščiukaitės ir Kėdainių muzikos mokyklos mokinių koncertas, dalyvavimas 

Pasvalio muzikos mokyklos organizuotame bendrame šešių šalies muzikos ir meno mokyklų 

koncerte, skirtame Pasvalio muzikos mokyklos 60-mečiui. 

Renginys, sulaukiantis didžiausio miesto visuomenės dėmesio – tradicinis metų pabaigos 

koncertas, 2019 metais pavadintas „Kalėdų istorija“.   

 

III tikslas. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra 

bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį. 

Ataskaitiniais metais bendruomenės nariams buvo organizuojami mokymai, kurių temas 

padiktavo išvados, gautos atlikus mokyklos veiklos įsivertinimą. Mokymų metu stiprinome 

komandinio darbo įgūdžius, savitarpio pasitikėjimo ir pozityvaus mąstymo nuostatas. Mokymus 

vedė VšĮ „Lyderių ekspertų grupė“ lektoriai. Organizavome respublikinę konferenciją „Mokinio 

pažangos ir pasiekimų vertinimo iššūkiai neformaliojo ugdymo mokykloje“. Konferencija sulaukė 

didelio šalies pedagogų susidomėjimo bei audringų diskusijų apie vertinimo tikslingumą. 

2019 metais pedagogai gerąja darbo patirtimi dalijosi su Kaišiadorių, Raseinių ir 

Druskininkų meninio ugdymo įstaigų kolegomis. 

 

IV tikslas. Efektyvus išteklių valdymas, turtinant mokyklos materialiąją aplinką. 

Pagrindiniai uždaviniai – atnaujinti muzikos instrumentų fondą; atnaujinti klases ir 

koridorius. 

2019 metų veiklos plane numatytas instrumentų fondo atnaujinimas įvykdytas: įsigyti nauji 

muzikos instrumentai: trombonas, fleita, smuikas, akordeonas. 

Atliktas planuotas klasių ir koridorių remontas. Įsigyti 2 kompiuteriai, videoprojektorius, 

pasiruošta bibliotekos knygų talpyklų atnaujinimui. Įsigyta ir instaliuota profesionali natografijos 

programa.  

 



2019 metais mokyklos vadovui nustatytos metinės veiklos užduotys įvykdytos: 

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys  vaikai turi galimybę integruotis į ugdymo procesą. 

Vykdoma programa „Muzika visiems“. 

2. Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimo II etapas: įsivertinimas ugdymo(si) aplinkos, 

lyderystės bei vadybos srityse. Gauti rezultatai panaudoti rengiant mokyklos 2020–2023 metų 

strateginį veiklos planą. 

3. Mokykla tampa besimokančia bendruomene. Metų eigoje organizuoti 3 seminarai 

pedagogams, mokymai mokyklos bendruomenės nariams, mokykloje vyko respublikinė 

konferencija mokinių pasiekimų vertinimo klausimams aptarti.  

 


