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KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

2020 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus. 

1.1.–1.4. uždaviniai. 

2. Muzikinės švietėjiško veiklos plėtojimas, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą. 

2.1.–2.3. uždaviniai. 

3. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant. 

3.1.– 3.3.uždaviniai. 

4. Efektyvus išteklių valdymas, turtinant Mokyklos materialiąją aplinką. 

4.1.–4.2. uždaviniai.  

1. Tikslas: Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.1 Tobulinti pamokos 

kokybę, kiekvienam mokiniui 

taikant individualius ugdymo 

metodus. Motyvuoti mokinius 

atsakingai ruoštis pamokoms 

namuose. 

1.1.1. Metodinė diena   

mokyklos pedagogams 

„Mokinio repertuaras. 

Pa(si)rinkimo kriterijai“  

A. Černikauskienė 

Metodinė taryba 

Rugsėjo 

mėn. 

Žmogiškieji Gerės mokymosi motyvacija 

ir ugdymo(si) rezultatai. 

1.1.2. Efektyviai naudojamas 

pamokos laikas. Mokymosi 

mokytis įgūdžių formavimas. 

Atviros pamokos 

A. Černikauskienė 

R. Pečeliūnienė 

V. Jeleniauskienė 

Kovo mėn. Žmogiškieji 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.2. Skatinti ugdytinius 

tinkamai pasirinkti programos 

modulį. 

1.2.1. Su tėvais organizuojami 

pokalbiai dėl galimybės ir 

tikslingumo vaikams parinkti 

gebėjimus, interesus, sveikatos 

būklę ir pan. atitinkančią 

programą. 

Mokyklos 

administracija 

Instrumento 

mokytojai 

Pastoviai Žmogiškieji Pagal neformaliojo švietimo 

ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

programas besimokančiųjų 

mokinių skaičiaus santykis 

bus 3:1. 

1.3. Gerinti ansamblinio 

muzikavimo kokybę. 

1.3.1. Pagrindinis dėmesys, 

skiriamas repertuaro 

parinkimui, muzikavimo 

kokybei.  

Mokomųjų kolektyvų 

dalyvavimas koncertinėse 

programose mokykloje arba už 

jos ribų. 

A. Černikauskienė 

Mokomųjų 

kolektyvų vadovai 

Visus metus Žmogiškieji Gerės mokomųjų ansamblių 

meninis lygis. Ansambliai 

taps pajėgūs atstovauti 

Mokyklai rajone ir 

respublikoje. 

1.4. Sudaryti sąlygas negalią 

turintiems vaikams ugdytis 

muzikos pagalba. 

 

 

1.4.1. Į specialaus muzikinio 

ugdymo programą įtraukiami 

autizmo spektro ir elgesio bei 

emocijų sutrikimų turintys 

rajono vaikai. 

R. Kutraitė 

G. Kaziukonienė 

O. Lukšienė 

J. Venskauskienė 

 

 

Visus metus Žmogiškieji Programa bus paklausi ir 

reikalinga. Ugdoma 8–10 

vaikų. 

 

 

2.Tikslas - muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą. 

 

2.1. Stiprinti Mokyklos 

bendruomenę bendrų veiklų 

organizavimu. 

2.1.1. Puoselėjami tradiciniai 

Mokyklos renginiai. Kuriamos 

naujos tradicijos, veiklos, 

skatinančios Mokyklos 

bendruomeniškumą. 

R.Kutraitė 

A.Černikauskienė 

A.Dubinkaitė-

Stankevičienė 

 

Visus metus Žmogiškieji Mokyklos bendruomenė bus 

aktyvi ir susitelkusi. 
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2.2. Teikti meninę labdarą, 

skatinti ugdytinius pastoviai 

demonstruoti savo 

pasiekimus. 

2.2.1. Kiekvienas mokytojas su 

savo klasės mokiniais paruošia 

ne mažiau nei 2 solinius arba 

ansamblinius koncertinius 

numerius ir neatlygintinai 

koncertuoja rajone ar šalyje. 

A.Dubinkaitė-

Stankevičienė 

Instrumento 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji 

Rėmėjų lėšos 

Per metus Mokykla dalyvaus 

ne mažiau 30 koncertinių 

programų rajone ir šalyje. 

2.3. Sudaryti sąlygas 

ugdytiniams kompetencijas 

pritaikyti praktinėje 

koncertinėje veikloje. 

2.3.1. Kiekvienas mokinys, ne 

mažiau vieną kartą metuose, 

koncertuoja mokyklos arba 

rajono renginiuose. 

Instrumento 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji  Ugdytiniai noriai koncertuos 

tiek Mokykloje, tiek ir už jos 

ribų. 

 

3. Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

3.1. Sudaryti sąlygas 

Mokyklos bendruomenės 

nariams gilinti profesines ir 

bendrąsias kompetencijas. 

 

3.1.1.  Mokyklos lėšomis 

organizuojami kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai, 

mokymai. 

Seminaras „Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas vaiko 

labui“ 

„Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai“ 

R. Kutraitė 

A. Černikauskienė 

Iki 2020 09 Mokyklos 

lėšos 

Asmeninės 

darbuotojų 

lėšos 

Mokyklos darbuotojai įgis 

reikalingas profesinei veiklai 

kompetencijas. 

3.2. Vykdyti gerosios darbo 

patirties sklaidą. Kitų 

pedagogų taikomas 

inovatyvias darbo formas 

pritaikyti savo darbo 

praktikoje. 

 

3.2.1. Seminaruose ir 

mokymuose įgytomis žiniomis 

Mokyklos pedagogai dalijasi 

tarpusavyje. Mokytojai 

apmokomi dirbti su muzikine 

programa „Sibelijus“. 

Mokytojai lankosi kolegų 

pamokose, organizuojamos 

A. Černikauskienė 

Ž. Markova 

 

Pastoviai Žmogiškieji 

Asmeninės 

mokytojų 

lėšos 

Pagerės pamokos kokybė, 

ugdymo procesas taps 

patrauklesnis mokiniui ir 

mokytojui. 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

metodinės dienos, seminarai. 

 

3.3. Gerąja darbo patirtimi 

dalintis su  šalies metodinių 

grupių nariais. 

 

3.3.1. Seminaras- praktikumas 

„Mokytojų laikas“ (Vilniaus 

Karoliniškių muzikos 

mokykla). 

A. Černikauskienė 

Ž. Markova 

 

Kovo mėn. 

 

 

Mokyklos 

lėšos 

 

Patobulės mokytojų praktinė 

veikla bei besimokančiųjų 

mokymosi kokybė. 

3.3.2. Mokyklos metodinė 

taryba bendradarbiauja su kitų 

šalies mokyklų metodinėmis 

tarybomis. 

Metodinė taryba Spalio mėn. Mokyklos 

lėšos 

 

Organizuota išvyka į 

Ukmergės meno mokyklą. 

Užmegzti ir palaikomi ryšiai 

su šios mokyklos metodine 

taryba. 

 

4. Tikslas – efektyvus išteklių valdymas, turtinant mokyklos materialiąją aplinką. 
 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

4.1. Atnaujinti instrumentų 

fondą. 

4.1.1.Perkami nauji arba 

naudoti, tačiau geros techninės 

būklės muzikos instrumentai. 

R. Kutraitė 

N. Leikus 

2020 metai Mokyklos 

lėšos. 

 

Įsigytas 1 klavišinis muzikos 

instrumentas.  

 

4.2. Modernizuoti bibliotekos 

patalpas. 

 

4.2.1. Knygų lentynos 

keičiamos uždaromis knygų 

spintomis. Atnaujinamas 

kompiuterinis tinklas. 

Atsiranda patogi vieta 

mokytojo prieigai prie 

informacinių technologijų 

šaltinio. 

R. Kutraitė 

N. Leikus 

2020 metai Mokyklos 

lėšos. 

 

Mokyklos darbuotojams ir 

mokiniams biblioteka bus 

patogesnė bei patrauklesnė. 

 

 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2020 m. sausio 22 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. T-01 


