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PAGRINDINĖS NUOSTATOS 
 

 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Muzikos mokykla – moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti 

savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų 

siekiančią vaikų, tėvų ir Mokyklos darbuotojų bendruomenę. 

 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Teikti vaikams ir suaugusiesiems kokybišką muzikinį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, 

interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas. 

Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, 

įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas. 

Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir muzikos meno sklaidos židiniu. 

 

UGDOMOS VERTYBĖS 

 

 Kūrybiškumas. 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 Žinios, gebėjimai. 

 Atsakomybė, sąžiningumas. 

 Vidinė kultūra. 

 Demokratiškumas. 

 Poreikis tobulėti. 

 

PRIORITETAI 

 

 Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui. 

 Meilė muzikai. 

 Modernus ir kūrybiškas ugdymas. 

 Atvira, nuolat besimokanti bendruomenė. 

 



2020–2023 M. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Ugdymo  prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankias sąlygas ugdytiniams 

realizuoti individualius gebėjimus. 

1.1. Tobulinti pamokos kokybę, kiekvienam mokiniui taikant individualius ugdymo metodus. 

Motyvuoti mokinius atsakingai ruoštis pamokoms namuose. 

1.2. Skatinti ugdytinius tinkamai pasirinkti ugdymo programos modulį.   

1.3. Padėti mokiniui įveikti sunkumus ir problemas, kylančias ugdymo proceso metu. 

1.4. Gerinti  ansamblinio muzikavimo kokybę. 

1.5. Sudaryti sąlygas negalią turintiems vaikams ugdytis muzikos pagalba. 

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

2.1. Stiprinti  Mokyklos bendruomenę bendrų veiklų organizavimu. 

2.2. Sudaryti sąlygas ugdytiniams įgytas kompetencijas pritaikyti praktinėje koncertinėje veikloje. 

2.3. Bendradarbiauti su kitomis šalies bei užsienio meninio ugdymo įstaigomis. 

2.4. Bendradarbiauti su  šalies bei užsienio meninio ugdymo įstaigomis, susipažinti su jų muzikavimo 

tradicijomis bei šiuolaikiniais ugdymo(si) metodais. 

3. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant. 

3.1. Sudaryti sąlygas Mokyklos bendruomenės nariams gilinti profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

3.2. Įgytomis žiniomis dalintis su Mokyklos ir šalies metodinių grupių nariais. 

3.3. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. Kitų pedagogų taikomas inovatyvias darbo formas 

pritaikyti savo darbo praktikoje. 

4. Efektyvus išteklių valdymas, turtinant Mokyklos materialiąją aplinką. 

4.1. Atnaujinti muzikos instrumentų fondą. 

4.2. Modernizuoti bibliotekos patalpas. 

4.3. Renovuoti rūsio patalpose esančias pučiamųjų instrumentų klases. 

 


