
 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių muzikos mokyklos 

direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. V-32 

 

III SKYRIUS 

2023 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Pamokos kokybė ir kūrybiška mokytojo veikla.  

1.1.–1.4. uždaviniai. 

2. Ugdymo pasiekimų analizavimas ir vertinimas,  mokėjimo mokytis kompetencijos gilinimas.  

2.1.–2.4. uždaviniai. 

3. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra. Mokyklos įsivertinimas lyderystės ir vadybos srityse. 

3.1.–3.5. uždaviniai. 

4. Efektyvus išteklių valdymas, turtinant Mokyklos materialiąją aplinką. 

4.1.–4.2. uždaviniai. 

 

1. Tikslas: Pamokos kokybė ir kūrybiška mokytojo veikla. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.1.Tobulinti pamokos 

kokybę, taikant kūrybiškus 

ugdymo metodus. 

 

1.1.1. Pamokose bus taikomi 

kūrybiškumo ugdymo metodai. 

Visi mokytojai Visus metus Žmogiškieji Pagerės ugdymo(si) 

rezultatai, ugdytinių noras 

lankyti muzikos mokyklą. 

Kūrybiškos ir įdomios 

pamokos. 

Atviros, edukacinės pamokos: 

„Orkestro sudėčių įvairovė“ 

 

D. Sasnauskas Vasaris 

 

„Vibrato mokymasis kitaip“ 

 

I. Kolganova 

E. Bujanauskienė 

Vasaris 

 

Metodinis pranešimas „Ritmo 

lavinimas žaidžiant“ 

J. Paulauskienė Balandis 



 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.2. Atnaujinti Ugdymo 

programas. 

1.2.1. Dėl perėjimo prie aštuonmečio 

ugdymo (FŠPU) 5–6 klasių 

mokiniams intensyvinti solfedžio 

ugdymo programą. 

A. Černikauskienė 

Metodinė taryba 

Aštuonmečio 

ugdymo plano 

projekto rengimo 

darbo grupė 

Sausis–

birželis 

Žmogiškieji Pagerėjusi pamokos 

kokybė, patrauklesnis 

ugdymo procesas mokiniui 

ir mokytojui. 

1.2.2. Instrumentų ugdymo 

programos pritaikomos aštuonmečiui 

ugdymui. 

Darbas metodinėse grupėse 

Diskusijos, programų atnaujinimas 

Metodinės grupės Sausis–

birželis 

1.3. Organizuoti edukacinius 

renginius, kurie skatintų ir 

ugdytų mokinių kūrybiškumą, 

plėstų akiratį. 

1.3.1.Skatinama veiklas ir pamokas 

organizuoti originaliai, šiuolaikiškai. 

Visi mokytojai Visus metus Žmogiškieji Mokiniai dalyvaus ir 

ugdysis įvairiuose 

koncertuose, įgis naujos 

patirties. 

Renginiai, koncertai, popietės: 

Muzikinė popietė-susitikimas su 

buvusiu mokyklos mokiniu, 

akordeonistu L. Salijumi 

A. Dubinkaitė-

Stankevičienė 

Vasaris 

Koncertas „Muzikinės išdaigos“ 

(pianistų duetas R. Lukošius ir R. 

Jurkonis) 

S. Aukštiejūtė-

Morkūnienė 

Kovas 

Būgnininko A. Gotesmano 

meistriškumo pamoka mušamųjų 

klasės mokiniams 

V. Vidikas Kovas 

Edukacinė muzikos istorijos pamoka 

6 klasėje „Ką pasirinktum: Dž.Verdi 

ar R. Vagnerį?“ 

R. Stanionienė 

 

Kovas 

Muzikinės viktorinos „Protmūšiai“ Teorinių dalykų 

metodinė grupė 

Balandis / 

spalis 
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Vilniaus kolegijos Menų fakulteto 

populiariosios muzikos studentų 

koncertas 

V. Vidikas 

 

Balandis 

 

Muzikinis spektaklis „Vabalų 

miestas“ AMU ugdytiniams 

D. Naujokienė 

E. Bujanauskienė 

Gegužė 

Edukacinė pamoka AMU 

ugdytiniams „Pasaka apie muziką“ 

J. Paulauskienė Spalis 

1.4. Ugdyti vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

prigimtines galias ir 

gebėjimus. Skatinti tikslingą 

kūrybinę saviraišką, socialinę 

raišką, muzikinę 

komunikaciją naudojant kaip 

pagrindinį įrankį. 

 

1.4.1. Nustačius kiekvieno vaiko 

asmenybės ypatumus ir gebėjimus, 

juos plėtoti bei kūrybiško ugdymo 

pagalba skatinti atrasti naujas 

muzikines raiškas.  

Surengti praktikumą-koncertą su 

„Muzika visiems“ programos 

dalyviais, besimokančiais groti 

instrumentu individualiose 

pamokose. 

D. Jagelavičiūtė 

J. Venskauskienė 

R. Kutraitė 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Birželis 

Žmogiškieji Ugdytiniai patirs 

muzikavimo džiaugsmą, 

gebės pamokose įgytas 

patirtis pritaikyti 

asmeniniame gyvenime.  

 

2.Tikslas: Ugdymo pasiekimų analizavimas ir vertinimas, mokėjimo mokytis kompetencijos gilinimas. 

 

2.1. Padėti mokiniui įveikti 

sunkumus ir problemas, 

kylančias ugdymo proceso 

metu. 

2.1.1. 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. 

Mokytojai Visus metus Žmogiškieji Bus reguliariai aptariama 

vaiko ugdymo(si) eiga, 

pasiekimai bei pažanga su 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

Klasių koncertai-susirinkimai, 

popietės, bendros veiklos 

  Nesumažės besimokan-

čiųjų mokinių skaičius. 



 

 

 2.1.2. Pedagogai, vadovaudamiesi 

žiniomis apie žmogaus amžiaus 

tarpsnių ypatumus, randa būdų 

vidinės ugdymosi motyvacijos 

skatinimui. 

Metodinis pranešimas „Darbas su 

suaugusiais mokiniais. Specifika. 

Motyvacija“ 

 

 

 

 

 

J. Stankevičius 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

Atvira pamoka „Gitaros mokymas 

pradiniame etape. Pirmieji žingsniai“ 

R. Vizbarienė 

A. Zenevičius 

Spalis 

2.2. Siekti, kad vaikas gebėtų 

išsikelti asmeninius tikslus, 

įgytų naujų gebėjimų bei 

vertybinių nuostatų. Mokyti 

mokinius įsivertinti 

2.2.1. Mokinių mokymosi stilių 

tyrimas. 

2.2.2. Mokymosi mokytis įgūdžių 

formavimas. Pamokos refleksija.  

Ugdymo procesas planuojamas taip, 

kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo 

pasiekimais, gebėtų įveikti 

nesėkmes.  

Pamokų stebėjimas 

A. Černikauskienė 

Metodinė taryba 

Visi mokytojai 

Kovas–

balandis 

Visus metus 

Žmogiškieji Bus nustatyti individualūs 

mokinių žinių ir įgūdžių 

įsisavinimo būdai. 

Tikslingai numatomi 

kiekvieno vaiko ugdymo 

turinys ir siekiami 

rezultatai. 

Gerės ugdymo(si) kokybė. 

2.3. Sudaryti sąlygas 

ugdytiniams įgytas 

kompetencijas pritaikyti 

praktinėje koncertinėje 

veikloje. 

2.3.1. Pagrindinis dėmesys skiriamas 

repertuaro parinkimui, muzikavimo 

kokybei.  

2.3.2. Mokomųjų kolektyvų 

dalyvavimas koncertinėse 

programose mokykloje arba už jos 

ribų. 

Koncertai: 

„Sidabro žiema“, 

Koncertai skirti pažymėti Lietuvos 

valstybei svarbias datas. 

Darbo grupės 

A. Dubinkaitė-

Stankevičienė 

Mokytojai 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji Gerės mokomųjų 

ansamblių meninis lygis. 

Kiekvienas mokomasis 

ansamblis ar kolektyvas 

pasirodys 2 kartus per 

mokslo metus mokyklos ar 

kituose koncertuose. 

Kiekvienas mokytojas 

paruoš bent po vieną 

mokinį į mokyklos ar 

šalies festivalį/konkursą. 

Kiekvienas mokinys turės 

galimybę bent kartą per 



 

 

Pučiamųjų instrumentų klasės 

mokinių ir pučiamųjų instrumentų 

orkestro koncertai. 

II respublikinis festivalis 

„Acordeonissimo“. 

Koncertas Džiazo dienai. 

Koncertas Gatvės muzikos dienai. 

Koncertas Šeimos dienai. 

Koncertas „Talentų sodas“. 

Dainavimo studijos mokinių 

koncertas. 

Koncertas „Rudens spalvos“. 

Kalėdiniai koncertai mokykloje ir už 

mokyklos ribų. 

metus koncertuoti scenoje 

solo ar ansamblio sudėtyje. 

2.4. Tobulinti formuojamojo 

vertinimo aprašomąją dalį. 

2.4.1. Elektroninio dienyno pagalba 

suformuoti individualius mokinio 

ugdymo planus, pateikiant išsamią 

aprašomąją informaciją apie 

ugdytinio mokymo(si) pasiekimus ir 

pažangą. 

Informacija kaupiama kiekvieno 

mokinio byloje. 

Visi mokytojai 

A. Černikauskienė 

Birželis   

 

3. Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra. Mokyklos įsivertinimas lyderystės ir vadybos srityse. 

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, atliepiantys 

mokyklos tikslus, uždavinius ir 

aktualias sritis – saugi, atspari 

emocinė mokyklos aplinka, 

bendravimas ir bendradarbiavimas, 

R. Kutraitė 

A. Černikauskienė 

Balandis–

rugpjūtis 

Mokyklos 

lėšos 

 

Mokyklos darbuotojai įgis 

reikalingas profesinei 

veiklai kompetencijas. 



 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

lyderystė švietime, mokytojo 

iniciatyva. 

3.2. Gerąja darbo patirtimi 

dalintis su mokyklos 

mokytojais. 

Stebėti mokytojų pamokas ir 

kitas veiklas 

3.2.1. Seminaruose ir mokymuose 

įgytomis žiniomis mokyklos 

pedagogai dalijasi tarpusavyje.  

Metodinių grupių susirinkimai 

Pokalbiai, diskusijos 

 

Metodinių grupių 

vadovai 

Visus metus Žmogiškieji 

 

Ugdymo procesas taps 

patrauklesnis mokiniui ir 

mokytojui. 

Metodinis pranešimas: 

„Lietuvos smuikininkai ir 

violončelininkai“ 

Z. Smikienė Rugsėjis 

Atviros pamokos:   

„Akordai ir jų rūšys. Žymėjimas, 

užrašymas“ 

J. Stankevičius Kovas / 

balandis 

„Techninių ir meninių įgūdžių 

lavinimas ansamblinio grojimo 

pamokose 

V. Jeleniauskienė Balandis 

„Improvizacija – laisvė ir kūryba 

muzikavime“ 

J. Stankevičius Spalis 

3.3. Atlikti mokyklos vidinį 

įsivertinimą lyderystės ir 

vadybos srityse. 

Stiprinti mokyklos 

bendruomenę bendrų veiklų 

organizavimu. 

 

3.3.1. NVŠ kokybės tyrimo įrankių 

pagalba atliekamos apklausos 

mokyklos bendruomenėje. 

Puoselėjami tradiciniai mokyklos 

renginiai.  

Kuriamos naujos veiklos, 

skatinančios bendruomeniškumą ir 

kūrybiškumą. 

Kartą per mėnesį organizuojami 

mokytojų pokalbiai, diskusijos 

Pranešimas: 

R. Kutraitė 

Darbo grupė 

 

A. Dubinkaitė-

Stankevičienė 

Visi mokytojai 

 

 

A. Černikauskienė 

Metodinė taryba 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Žmogiškieji Gauti duomenys 

apibendrinami ir 

panaudojami 2024–-2028 

m. strateginiame plane, 

2024 m. mokyklos veiklos 

plane. 

 

Aktyvi susitelkusi 

mokyklos bendruomenė. 
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„Lyderystė švietime. Švietimas 

kitose šalyse“ 

R. Vizbarienė Rugsėjis 

3.4. Gerąja darbo patirtimi 

dalintis su šalies ir užsienio 

mokyklų pedagogais. 

3.4.1. Organizuojami bendri 

renginiai su kitomis respublikos ir 

užsienio meno/muzikos mokyklomis. 

  Žmogiškieji Organizuoti bendri 

renginiai su kitomis 

respublikos ir užsienio 

muzikos/meno 

mokyklomis. 

Palaikomi ryšiai su šių 

mokyklų metodinėmis 

tarybomis. 

Patobulės mokytojų 

praktinė veikla bei 

besimokančiųjų mokymosi 

kokybė. 

Autorinis Vilniaus B. Dvariono 

muzikos mokyklos pianisto, 

mokytojo R. Lukošiaus  

meistriškumo pamokos  

S.Aukštiejūtė-

Morkūnienė 

 

Kovas 

 

Bendras koncertas su Jonavos 

J. Miščiukaitės meno mokyklos 

fortepijono mokytojais ir mokiniais. 

L. Melnikienė 

A. Petrauskienė 

Kovas 

Metodinė teorinių dalykų diena 

Panevėžio muzikos mokykloje. 

Mokomosios medžiagos pristatymas 

Ž. Markova 

N. Prascevičienė 

Balandis 

 

Respublikinis seminaras kanklių 

mokytojams  

Styginių instrumentų „Teorinių ir 

praktinių žinių pritaikymas. 

Motyvacija grojant tautiniais 

instrumentais“ 

D. Valdajevienė 

 

Balandis 

 

Styginių instrumentų metodinės 

grupės mokytojų ir mokinių 

koncertai Palangos S. Vainiūno ir 

Birštono muzikos mokyklose 

R. Vizbarienė Balandis–

gegužė 

 

Metodinė diena fortepijono ir 

pasirenkamojo instrumento 

(fortepijono) metodinėje grupėje 

(bendradarbiavimas su Šiaulių I-

osios muzikos mokyklos mokytojais) 

A. Petrauskienė 

E. Sasnauskienė 

V. Prušinskienė 

S. Aukštiejūtė-

Morkūnienė 

Spalis 
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Užmegzti, atnaujinti 

bendradarbiavimo ryšius su 

Liepojos, Bauskės muzikos 

mokyklomis 

R. Kutraitė 

A. Černikauskienė 

Balandis–

birželis 

3.5. Vykdyti mokyklos 

darbuotojų metinį veiklos 

vertinimą ir pedagoginių 

darbuotojų metinį veiklos 

įsivertinimą. 

3.1.1. Pagal mokykloje patvirtintą 

nepedagoginių darbuotojų vertinimo 

tvarkos aprašą, organizuojamas 

veiklos vertinimas. 

3.2.1. Pagal parengtą ir patvirtintą 

veiklos įsivertinimo aprašą, 

organizuojami metiniai pokalbiai su 

pedagoginiais darbuotojais. 

R. Kutraitė 

Darbuotojai 

Pedagogai 

Sausis 

Birželis 

 Pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų 

veiklos vertinimas skatins 

apibendrinti įgytą patirtį, 

siekti aukštesnių darbo 

rezultatų ir asmeninio 

tobulėjimo. 

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

vidinių erdvių. 

4.1.1.Atnaujintos ne mažiau kaip 2 

klasės ir bendrojo naudojimo 

patalpos. 

V. Čeida 

Rangovai 

Birželio–

rugpjūčio 

mėn. 

Mokyklos 

lėšos 

Pagerės darbo ir 

mokymosi sąlygos, 

aplinka taps saugesnė. 

4.2. Atnaujinti instrumentų 

fondą. 

 

4.2.1. Nupirkti 2 skaitmeninius 

pianinus. Pakeisti koncertinio 

fortepijono klaviatūrą. 

Susidėvėjusias muzikos instrumentų 

detales pakeisti naujomis. 

V. Čeida Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

lėšos 

Mokiniai galės nuomotis 

arba mokykloje naudoti 

tinkamos kokybės 

instrumentais. Pagerės 

grojimo kokybė. 

4.3. Atnaujinti dalį 

mokyklinių baldų klasėse. 

4.3.1. Įsigyti naujas, patogias spintas 

ugdymo priemonėms laikyti. 

V. Čeida Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

lėšos 

Patogi ir estetiška 

ugdymosi aplinka. 

 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 30 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. T-3 


