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PATVIRTINTA 

Kėdainių muzikos mokyklos 

direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-25 

 

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 
2021 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Ugdymo pasiekimų analizavimas ir vertinimas, taikant mokinio individualios pažangos ir pasiekimų formuojamąjį vertinimą. 

1.1.–1.4. uždaviniai. 

2. Ugdymo programų atnaujinimas. 

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 pasiekimų analizavimas ir vertinimas, taikant mokinio individualios pažangos ir pasiekimų formuojamąjį vertinimą. 

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. Mokymosi mokytis 

įgūdžių formavimas. 

Metodinė diena „Kaip padėti 

mokiniui mokytis?“ 

Atviros pamokos. 

A. Černikauskienė 

A. Petrauskienė 

Fortepijono, 

akordeono 

mokytojų metodinė 

grupė 

Spalis  Žmogiškieji Gerės mokymosi motyvacija 

ir ugdymo(si) rezultatai. 

Kiekvienas mokytojas paruoš 

bent po vieną mokinį į 

mokyklos ar šalies 

festivalį/konkursą. 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.1.2. Efektyviai naudojamas 

pamokos laikas. Mokymosi 

mokytis įgūdžių formavimas. 

Atviros pamokos. 

Metodiniai pranešimai. 

Pamokų stebėjimas. 

A. Černikauskienė 

I. Kolganova 

E. Sasnauskienė 

Z. Smikienė 

Kovas–

lapkritis 

Žmogiškieji Kiekvienas mokinys turės 

galimybę bent kartą per 

metus koncertuoti scenoje 

solo ar ansamblio sudėtyje. 

1.2. Skatinti ugdytinius 

tinkamai pasirinkti programos 

modulį, nuolat aptariant su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

vaiko ugdymo(si) eigą. 

1.2.1. Su tėvais organizuojami 

pokalbiai dėl galimybės ir 

tikslingumo vaikams parinkti 

gebėjimus, interesus, sveikatos 

būklę ir pan. atitinkančią 

programą, informuojama apie 

vaiko individualią pažangą ir 

pasiekimus. 

 

Mokyklos 

administracija 

Visi mokytojai 

Visus metus 

 

Žmogiškieji Bus reguliariai aptariama 

vaiko ugdymo(si) eiga, 

pasiekimai bei pažanga su 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

El. dienynas suteiks platesnes 

galimybes tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

Mokiniams gauti grįžtamąjį 

ryšį, palengvins mokytojų 

darbą, paskatins 

bendruomenės bendravimą ir 

bendradarbiavimą, taps 

veiksmingu įrankiu 

nuotoliniam mokymui(si). 

1.2.2. Elektroninio dienyno 

įdiegimas mokykloje. 

Visi mokytojai Rugsėjis Mokyklos 

lėšos 

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. 

Kiekvienas mokomasis 

ansamblis ar kolektyvas 

pasirodys 2 kartus per mokslo 

metus mokyklos ar kituose 

koncertuose. 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.4. Plėtoti mokytojų 

profesines kompetencijas 

formuojamojo vertinimo 

tematika. 

 

 

1.4.1. Ugdomojoje veikloje 

nuosekliai taikomi priimti 

susitarimai dėl mokinio 

individualios pažangos ir 

pasiekimų vertinimo. 

Metodinių grupių susirinkimai. 

Atviros pamokos. 

Metodiniai pranešimai. 

Tyrimas. 

A. Černikauskienė 

Metodinių grupių 

vadovai 

Visus metus 

 

Žmogiškieji Ugdomojoje veikloje bus 

taikomi priimti susitarimai 

dėl mokinio individualios 

mokinio pažangos ir 

pasiekimų vertinimo. 

 

 

2.Tikslas: Ugdymo programų atnaujinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

2.1. Atnaujinti bendrus 

susitarimus dėl Ugdymo 

programų struktūrinių dalių. 

2.1.1. Metodinėse grupėse 

aptariamos ir atnaujinamos 

Ugdymo programos, 

atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo 

kintančius poreikius. 

Ugdymo programų analizė. 

Metodinių grupių susirinkimai. 

Diskusijos. 

A. Černikauskienė 

Darbo grupė 

Metodinė taryba 

Vasaris–

gegužė 

Žmogiškieji Ugdymo programos bus 

rengiamos atliepiant LR 

švietimo įstatyme apibrėžto 

kito neformaliojo vaikų 

švietimo paskirtį ir 

Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijos nuostatas. 

2.2. Rengti individualų 

mokinio ugdymo planą. 

2.2.1. Kiekvienam mokiniui 

taikyti individualius ugdymo 

metodus, siekiant konkretaus 

ugdymo(si) rezultato. 

Kiekvienas mokinys turės 

individualų ugdymo(si) planą. 

A. Černikauskienė 

Visi mokytojai 

Metodinė taryba 

Rugsėjis Žmogiškieji 

 

Bus tikslingai numatomi 

kiekvieno vaiko ugdymo 

turinys ir siekiami rezultatai. 

Gerės ugdymo(si) kokybė. 
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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. 

„Kur slypi mokytojo 

motyvacija veikti, planuoti? 

R. Kutraitė 

A. Černikauskienė 

Birželis / 

rugpūtis 

Mokyklos 

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.  

Metodinė diena „IT galimybės 

muzikos teorijos mokyme. 

Kaip tapti artimesniems 

šiuolaikiniams mokymui?“ 

Mokytojai lankosi kolegų 

pamokose. 

Organizuojami periodiniai 

praktikumai mokytojams, skirti 

tobulinti technologijų ir 

kompiuterinių programų 

valdymo kompetencijas 

A. Černikauskienė 

A. Dubinkaitė-

Stankevičienė 

Ž. Markova 

N. Prascevičienė 

 

Kovas–

gruodis 

Žmogiškieji 

 

Pagerės pamokos kokybė, 

ugdymo procesas taps 

patrauklesnis mokiniui ir 

mokytojui, pagerės ugdymo 

kokybė. 

 

3.3. Gerąja darbo patirtimi 

dalintis su  šalies metodinių 

grupių nariais. 

 

3.3.1. Respublikinis seminaras 

„Solfedžio nuotoliniu būdu. 

Patirtys“ (Utenos meno 

mokykla). 

Ž. Markova 

N. Prascevičienė 

Sausis Žmogiškieji 

 

Patobulės mokytojų praktinė 

veikla bei besimokančiųjų 

mokymosi kokybė. 

3.3.2. Seminaras „Naujo 

pedagoginio repertuaro 

muzikos (meno) mokykloms 

pristatymas“. 

L. Melnikienė Balandis Mokyklos 

lėšos 

 

Organizuotos išvykos į kitų 

rajonų meno ir muzikos 

mokyklas. 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

Užmegzti ir palaikomi ryšiai 

su šių mokyklų metodinėmis 

tarybomis. 

3.3.3. Mokyklos metodinė 

taryba bendradarbiauja su kitų 

šalies mokyklų metodinėmis 

tarybomis. 

A. Černikauskienė 

Metodinė taryba 

Spalis Mokyklos 

lėšos 

 

Organizuotos išvykos į kitų 

rajonų meno ir muzikos 

mokyklas. 

Užmegzti ir palaikomi ryšiai 

su šių mokyklų metodinėmis 

tarybomis. 

 
4. Tikslas: Efektyvus išteklių valdymas, turtinant mokyklos materialiąją aplinką. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

4.1. Papildyti muzikos 

instrumentų fondą. 

4.1.1.Perkami nauji arba 

naudoti, tačiau geros techninės 

būklės muzikos instrumentai. 

V. Čeida Visus metus Mokyklos, 

rėmėjų lėšos 

 

Atnaujintas muzikos 

instrumentų fondas 

 

4.2. Mokyklos aprūpinimas 

informacinių technologijų, 

organizacine technika, 

reikalinga naudojimuisi 

elektroniniu dienynu. 

4.2.1.Įsigyti naujus 

kompiuterius 

R. Kutraitė 

V. Čeida 

II–III 

ketvirtis 

Mokyklos, 

rėmėjų lėšos 

 

Nauji kompiuteriai 

palengvins mokytojų darbą, 

taps veiksmingu įrankiu 

nuotoliniam darbui. 

 

 

 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2021 m. sausio 27 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. T-02. 


