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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. Mokyklos pristatymas
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo institucija, aktyviai dalyvaujanti miesto
bendruomenės ir šalies veikloje. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir galimybes,
grindžiant veiklą mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu.
Mokymosi mokykloje trukmė – 8 metai. Ugdymo programa skirstoma į FŠPU pradinio (I-IV klasė), pagrindinio (V-VIII klasė), kryptingo
muzikinio ugdymo (3 metai), neformalaus ugdymo, ankstyvojo ir suaugusiųjų meninio ugdymo, suteikia galimybę ugdyti menines kompetencijas.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2021 m. veiklos planas sudaromas, remiantis 2021-2025 m. strateginiu planu.
Mokyklos vizija
Mokykla, kurioje kiekvienas randa savo muziką.
Mokyklos misija
Teikti muzikinį išsilavinimą, puoselėti mokinių muzikalumą ir kūrybiškumą, ugdyti kultūros kompetencijas, bendrąsias tolerancijos ir
pilietiškumo savybes.
Vertybės
Pagarba tradicijoms, bendruomeniškumas, kūrybingumas, atvirumas pokyčiams, pilietiškumas.
Mokyklos strateginiai tikslai
•
•

Kokybiško muzikinio ugdymo užtikrinimas.
Motyvuojančios, jaukios ir modernios mokymosi aplinkos kūrimas.

II. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimas:
Tikslai
Uždaviniai
Tobulinti ugdymo Parengti
procesą.
mokinių
mokymosi
pasiekimų
ir
pažangos
vertinimo
tvarkos aprašą.

Rezultatai
Parengtas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir
fiksavimo tvarkos aprašas. Numatytos nuostatos ir principai įgalina mokytojus, mokinius ir jų tėvus
vertinti mokinio pasiekimus ir pažangą, padėti mokiniui pažinti save, savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
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Tobulinti
Rengiantis naujiems mokslo metams, sudaryti grupinių pamokų tvarkaraščiai, parengtas klasių
ugdymo proceso užimtumas. Siekiant užtikrinti sklandų mokyklos veiklos organizavimo procesą, parengti ir atnaujinti
organizavimą.
dokumentai: mokytojų pareigybių aprašymai, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojų darbo
krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojų darbo
krūvio sandaros nekontaktinio darbo priskiriamų konkrečių veiklų sąrašas, vidaus kontrolės
įgyvendinimo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje tvarkos aprašas.
Nuolat ir sistemingai buvo stebimi mokinių pasiekimai ir pažanga. Mokykloje vyko nuotoliniai mokytojų
tarybos posėdžiai, mokyklos mokytojų metodinių grupių susirinkimai ugdymo proceso analizavimui,
gerosios patirties sklaidai, ugdymo problemų aptarimui.
Skatinti
Mokyklos mokytojai sėkmingai tobulino profesines kompetencijas įvairiuose nuotoliniuose seminaruose
mokytojus
ir mokymuose, organizuojamuose nuotoliniu būdu, vidutiniškai kiekvienas mokytojas išklausė 3-4
tobulinti
seminarus per metus. Mokykloje suorganizuoti 2 mokymai, edukacinė diena bendruomenei. Mokytojai
profesines
dalijosi gerąja patirtimi šalies ugdymo įstaigose (7 metodiniai pranešimai), vedė atviras pamokas
kompetencijas.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (28 atviros pamokos). Parengtos ir patvirtintos 5 metodinės
ugdymo priemonės muzikos ir meno mokykloms. 4 mokytojai įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas.
Skatinti mokinių Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai 2020 metais surengė 86 koncertus ir
meninę veiklą.
pasirodymus ne tik mokykloje, bet ir įvairiose koncertinėse salėse ir erdvėse: Lietuvos Respublikos
Seime, Vilniaus televizijos bokšte, S. Vainiūno namuose, Lietuvos Respublikos vyriausybėje, Vilniaus
rotušėje. Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, mokinių koncertinė veikla persikėlė į virtualią erdvę.
Mokyklos mokiniai ir mokiniai 2020 metais dalyvavo virtualiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose. 64 mokiniai tapo konkursų laureatais.
Inicijuoti
2020 m. mokykloje vyko mokytojų tarybos posėdžiai, metodinės tarybos posėdžiai ir mokytojų
mokyklos
metodinių grupių susirinkimai, kurių metu buvo analizuojamas ugdymo procesas, įsivertinimo rezultatai,
veiklos kokybės silpnosios ir stipriosios sritys bei numatomos gairės tolimesniam ugdymo kokybės gerinimui.
įsivertinimą.
Įsivertinimo grupės parengti klausimynai „Ugdymas ir mokymasis“ mokytojams, mokiniams ir tėvams,
apklausos rezultatai pristatyti mokyklos bendruomenei. Remiantis gautomis išvadomis, parengtas 2021
m. veiklos planas ir 2021-2025 m. strateginis planas.
Saugios ir jaukios Atnaujinti
Siekiant išvengti koronaviruso grėsmės Mokykloje parengti dokumentai, numatantys veiksmus iškilus
mokymosi
mokyklos
grėsmei: COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis planas,
aplinkos kūrimas. edukacines
pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus
erdves.
užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas. Mokykloje buvo efektyviai išnaudojamos
patalpos, kontroliuojami mokinių srautai, mokytojai aprūpinti apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis.
Mokyklos kieme buvo pastatyta išnuomota palapinė, siekiant išvengti artimo kontakto.
Sukurta saugi, jauki fizinė ir emocinė aplinka, atnaujintos edukacinės erdvės. Atnaujinta įranga
Didžiojoje salėje leidžia užtikrinti kokybiškų koncertų ir repeticijų organizavimą. Atnaujinta muzikos
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instrumentų bazė suteikia galimybę mokiniams groti kokybiškais instrumentais. Koridoriuje įrengta
papildoma įranga parodų eksponavimui suteikia galimybę džiaugtis mokinių dailės darbais. Biblioteka
papildyta naujais leidiniais, taip pat įrengta edukacinė erdvė leidžia rengti edukacines - pažintines
pamokas mokiniams ilgųjų pertraukų metu. Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą ir
informacinių technologijų naudojimą pamokose, įvestas šviesolaidinis internetas ir užtikrintas
prieinamumas visose Mokyklos patalpose.
Organizuoti
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje surengti parodų atidarymai – susitikimai su garsiais Lietuvos
Mokyklos
menininkais: dailininko Kazio Rimto Tarabildos dailės darbų paroda, Anos Marijos Blažienės dailės
bendruomenei
darbų paroda, parengta tęstinio Lietuvos projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ dalyvių dailės darbų
skirtus
paroda.
renginius.
Surengti mokyklos bendruomenei skirti renginiai: suaugusiųjų meninio ugdymo mokinių koncertas
„Žiemos koncertas“, chorinio ir solinio dainavimo mokinių koncertas „Miuziklų vakaras“, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, liaudies
instrumentų mokytojų metodinės grupės organizuojama „Užgavėnių šventė“, styginių instrumentų
dalykų mokytojų edukacinė diena „Keturios stygos“, koncertas „Mokytojas-mokinys”, iškilmingas
mokyklos baigimo pažymėjimų teikimas. Surengtos vasaros stovyklos Mokyklos mokiniams:
akordeono dalyko mokinių - „Vasara muzikos ritmu“, simfoninio orkestro - „Skambančios dirbtuvės
2020“ Kintuose.
Naujų socialinių Bendradarbiaujant su Sausio 13-ąją nukentėjusių draugija surengtas Sausio 13-osios dienos minėjimas partnerių
koncertas Vilniaus televizijos bokšte. Lietuvos projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ Laisvės gynėjų
įtraukimas
į dienos minėjimo koncertas, dalyvių teminė popietė „Tu, Lietuva, tu mana“ Lietuvos Nepriklausomybės
bendruomenės
atkūrimo dienai paminėti (Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmuose) bei projekto edukacinė išvyka
veiklą.
Pakruojis – Biržai. Šie projektai surengti kartu su Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus
Žemynos gimnazijos, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos,
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos, Kauno Miko
Petrausko muzikos mokyklos, Kėdainių muzikos mokyklos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių
ugdymo centro, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Puriena“,
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ auklėtiniais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla ir Kėdainių muzikos mokykla.
III. Veiklos plano tikslai ir uždaviniai 2021 m.
1. Užtikrinti kokybišką muzikinį ugdymą.
1.1. Tobulinti ugdymo turinį.
1.2. Gerinti ugdymo proceso organizavimą.
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1.3. Skatinti mokytojus tobulėti, kryptingai plėtoti turimas ir naujai įgytas kompetencijas.
1.4. Inicijuoti mokinių meninę saviraišką mieste, šalyje ir tarptautinėje erdvėje.
2. Įtraukti bendruomenę į Mokyklos veiklą.
2.1. Inicijuoti bendruomenės apklausas mokyklos veiklos klausimais.
2.2. Organizuoti renginius Mokyklos bendruomenei.
3. Kurti ir puoselėti edukacines aplinkas.
3.1. Atnaujinti Mokyklos pastato vidaus ir išorės aplinką.
3.2. Stiprinti Mokyklos edukacinę bazę.
I. Tikslas. Užtikrinti kokybišką muzikinį ugdymą.
1.1. uždavinys. Tobulinti ugdymo turinį.
Įgyvendinimo priemonės
Priemonių
įgyvendinimo Terminai
sėkmės kriterijai
FŠPU pradinio ir pagrindinio, kryptingo ir Mokytojai taiko programas 2021 01–05
neformaliojo
ugdymo
programų pagal mokinių gebėjimus ir
atnaujinimas.
poreikius.
Mokykloje vykdomi žinių patikrinimai,
Numatyti aiškūs vertinimo
pratybų atsiskaitymai, kalėdiniai ir
rodikliai leis mokytojams
akademiniai koncertai, baigiamųjų žinių
vertinti mokinių pasiekimus ir
patikrinimų, koncertų ir konkursų perklausos pažangą. Laikantis vieningos
vadovaujantis mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo
sistemos
bus
ir pažangos vertinimo aprašu.
efektyviai ir sistemingai
Atsiskaitymų formos I-VII kl. mokiniams:
matuojama
individuali
I-II pusmečiai - pratybų atsiskaitymai;
mokinio pažanga.
2021-03, 202110
I pusmetis – kalėdiniai mokinių koncertai;
2021-12
II pusmetis – akademiniai mokinių koncertai.
2021-05-31–
2021-06-11
Atsiskaitymų formos VIII kl. ir KMU
programą baigiantiems mokiniams:
I pusmetis – kalėdinis mokinių koncertas;
2021-12

Atsakingi
vykdytojai
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
Dalykų mokytojų
metodinių grupių
pirmininkai

Ištekliai,
šaltiniai
Žmogiškieji
ištekliai

lėšų

Žmogiškieji
ištekliai
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II pusmetis – baigiamieji mokinių žinių
patikrinimai.

2021-05-12–28

Mokinių, stojančiųjų mokytis į muzikos
mokyklą, žinių patikrinimas.
Pamokų stebėsenos inicijavimas.

2021-06
Stiprinamas
kolegialus Visus metus
grįžtamasis ryšys, vykdoma
vidinė stebėsena, gerėja
pamokos kokybė.

1.2. uždavinys. Gerinti ugdymo proceso organizavimą.
Elektroninio dienyno diegimas.
Užtikrintas kokybiškas tėvų
informavimas apie mokinio
pažangą, greita komunikacija
tarp tėvų ir mokytojų.
2021-2022 m. m. ugdymo planą parengimas.
Grupinių pamokų registracijos internetu
parengimas.

Atsižvelgiant į mokinių
poreikius bus diferencijuotas
ir individualizuotas
mokymosi krūvis bei
sudaryti patogūs grupinių
pamokų tvarkaraščiai
registracijai internetu.

A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina

2021 05

2021
pusm.

J. Babaliauskienė Žmogiškieji
J. Prusevičienė
ištekliai
A. Paigozina
Dalykų mokytojų
metodinių grupių
pirmininkai

m.

Savivaldybės lėšos

II J. Babaliauskienė Žmogiškieji
J. Prusevičienė
ištekliai
A. Paigozina
Dalykų mokytojų
metodinių grupių
pirmininkai

1.3. uždavinys. Skatinti mokytojus tobulėti, kryptingai plėtoti turimas ir naujai įgytas kompetencijas.
Chorinio dainavimo mokytojos Gražinos Mokytojai dalijasi gerąja 2021-01–05*
J. Prusevičienė
Gumuliauskienės,
solfedžio
dalyko patirtimi, įgyja aukštesnes
J. Babaliauskienė
mokytojos
Klaros
Karnaševičienės, kvalifikacines kategorijas.
A. Paigozina
fortepijono dalyko mokytojos Laimutės
Pakalkienės, smuiko dalyko mokytojos
Rimos Švėgždaitės, obojaus dalyko mokytojo
Viktoro Palej, muzikos istorijos dalyko
mokytojos
Brigitos
Jurkonytės,

Žmogiškieji
ištekliai
Savivaldybės lėšos

6

koncertmeisterių Aušrinės Garsonaitės ir
Deimantės Pamakaštytės atviros pamokos.
Dr. Alisos Miniotaitės lyderystės seminaras
Mokyklos mokytojams.
Metodinė diena muzikos ir meno mokyklų
teorijos dalykų mokytojams „Užduočių
vizualizacijos
galimybės
nuotoliniame
mokyme“.
Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių
technologijų fakulteto ritminės katedros
lektorės Giedrės Kilčiauskienės meistriškumo
pamokos „Džiazo kūrinių interpretacija“.
Styginių instrumentų dalykų mokytojų
metodinė diena “Myliu savo instrumentą”.
Akordeono dalyko mokytojų metodinė diena.

Įgytos
žinios
taikomos 2021-03-17*
mokinių ugdyme, gerėja
mokymosi
ir
mokymo 2021-04-07*
kokybė.
Dalijimasis gerąja patirtimi su
kitų muzikos ir meno
mokyklų mokytojais.
2021-04-28*

A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
V. Barkauskas

2021-06-05*

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas
J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

2021-10-20*

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų
metodinės grupės organizuojamos meno
dirbtuvės „Mokytojų laikas“.
Styginių instrumentų respublikinis seminaras
„Griežimo styginiais instrumentais ypatumai
pradiniame mokymosi etape“.
Fortepijono dalyko respublikinis seminaras
„Šiuolaikiškumas ir tradicija ugdant jaunąjį
pianistą“.

Sudarytos
sąlygos 2021-05-15*
mokytojams tobulinti savo
profesines ir bendrąsias
kompetencijas mokykloje.
2021-10-23*

Solinio dainavimo dalyko respublikinis
seminaras „Vokalinio meno ypatumai“.

2021-11-27*

2021-11-17*

Mokytojų dalyvavimas mieste ir respublikoje Mokytojai aktyviai dalyvaus Visus metus
organizuojamuose seminaruose.
kvalifikacijos
tobulinimo
seminaruose, didės darbo
motyvacija.

J. Prusevičienė
D. Mikienė

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
J. Reneckytė
Žemaitienė
J. Prusevičienė
D. Mikienė

-

J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
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1.4. Inicijuoti mokinių meninę saviraišką mieste, šalyje ir tarptautinėje erdvėje.
III tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų Mokiniai
ir
mokytojai 2021-04-17*
atlikėjų konkursas „Diena su lietuviška aktyviai
dalyvauja
pjese“.
renginiuose,
taip
išmoktus 2021-04-20*
Fortepijono dalyko mokinių koncertas įprasmindami
dalykus. Mokiniai plečia
„White Piano Hall“.
muzikinį akiratį, skatinamas
bendradarbiavimas,
didėja
motyvacija
siekti
aukštesnių
Akordeono dalyko festivalis „Pasaulio
2021-04-24*
rezultatų,
emocinis
muzika. Dabarties atspindžiai”.
Gerėja 2021-05-08*
VI Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas pasitenkinimas.
Mokyklos žinomumas ir
„Dainos sparnais aplink pasaulį“.
Vilniaus krašto muzikos ir meno mokyklų veiklos sklaida.
2021-05-13*
mokinių koncertas „Drauge su muzika“.
X Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų
2021-05-21*
jaunųjų gitaristų festivalis.
Respublikinis pianistų konkursas „Amžinybe
2021-05-22*
alsuojanti muzika“.

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

I respublikinis Vaclovo Paketūro kanklių
atlikėjų konkursas.
Simfoninio orkestro koncertinė – pažintinė
kelionė „Skambantis pavasaris“.

2021-05-29*

Papildomo jaunių choro koncertinė edukacinė kelionė “Skambanti draugystė”
Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.
Liaudies instrumentų orkestro koncertinė
išvyka į Rygą (Latvija).

2021-06-05*

2021-06-05–
06*

J. Prusevičienė
A. Seliavienė
J. Reneckytė Žemaitienė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas
J. Prusevičienė
A. Seliavienė
J. Reneckytė Žemaitienė
J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
K. Lipeika
M. Makrickas
J. Prusevičienė
D. Mikienė
L. Žaliumaitė
J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

Liaudies instrumentų orkestro koncertinė
išvyka į Seinus (Lenkija).

2021-06-12–
13*

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

2021-05-29–
30*

Žmogiškieji
ištekliai
Tėvų lėšos
1,2 % lėšos (GPM)
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Akordeono,
liaudies
instrumentų
ir
simfoninio orkestrų vasaros stovykla
„Skambančios dirbtuvės“.

2021-08-08–
27*

IV respublikinis solfedžio festivalis –
2021-11-13*
konkursas „Kelionė į muzikos šalį 2021“.
Respublikinis jaunučių chorų festivalis
2021-11-27*
„Gimtinės spalvos”.
Respublikinis styginių instrumentų festivalis
2021-12-02*
„Baroko puota“.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
2021-12-05*
mokinių ir mokytojų koncertas Lietuvos
Nacionalinėje filharmonijoje.
Liaudies instrumentų dalykų mokinių
2021-12-04*
kalėdinis koncertas Vilniaus mokytojų
namuose.
Choro „Cantica“ koncertas „Advento tyloje
2021-12-15*
pabūkim“ Šv. Ignoto bažnyčioje.
II. Tikslas. Įtraukti bendruomenę į Mokyklos veiklą.
2.1.uždavinys. Inicijuoti bendruomenės apklausas mokyklos veiklos klausimais.
Mokyklos veiklos
inicijavimas.

kokybės

įsivertinimo Mokiniai, mokytojai ir tėvai 2021-03
aktyviai
dalyvauja
apklausoje. Gauti duomenys
naudojami Mokyklos veiklos
gerinimui, taip pat rengiant
2022 m. veiklos planą.

J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
A. Griškevičienė
E. Narmontienė
V. Voskan
R. Budrytė
A. Ulinskaitė
V. Rimša
K. Lipeika
M. Makrickas
A. Paigozina
V. Barkauskas
J. Prusevičienė
D. Mikienė
J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
A. Paigozina
J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
J. Prusevičienė
D. Mikienė

E. Vakarinaitė –
Zilnienė,
Mokyklos veiklos
kokybės
įsivertinimo grupė
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Bendruomenės apklausa dėl mokyklos Didėja
bendruomenės 2021-04
išorinės sienos meninio išpildymo.
įsitraukimas į mokyklos
veiklą, atsakomybė už savo
Mokyklos
aplinkos
puoselėjimą.
2.2. Uždavinys. Organizuoti renginius Mokyklos bendruomenei.

A. Skruibytė
T. Salys

Kompozitorės Zitos Bružaitės kūrinių
vakaras.
Choro „Cantica“ ir III kl. jaunučių choro
koncertas „Susipažinkime“.
Papildomo fortepijono dalyko mokinių
koncertas Motinos dienai.
Fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas.

J. Prusevičienė
D. Mikienė

Mokiniai aktyviai dalyvaus
mokyklos renginiuose, bus
tenkinami
bendruomenės
poreikiai,
užtikrinamas
tradicijų tęstinumas, mokinių
emocinis saugumas, augs
pasididžiavimas
savo
mokykla.
Suorganizuoti
koncertai,
edukaciniai
renginiai,
bendruomenės
nariai
įtraukiami
į
Koncertas Tarptautinei akordeono dienai.
dalyvavimą ir organizavimą.
I kl. jaunučių choro koncertas „Su daina ir Stiprėja tapatumo jausmas.
šypsena“.
Papildomo jaunių choro koncertas.

2021-04-21*

Styginių instrumentų dalykų I kl. mokinių
koncertas „Pirmokų šventė“.
Liaudies instrumentų dalykų mokinių
koncertas „Pirmokų šventė“.
Papildomo fortepijono dalyko I kl. mokinių
koncertas „Pirmieji žingsniai“.
Akordeono dalyko mokinių koncertas „Aš
pirmokas ir jau moku“.
Atvirų durų dienos.

2021-05-13*

2021-04-28*
2021-04-30*
2021-05-04*

2021-05-06*
2021-05-07*

Žmogiškieji
ištekliai
Tėvų lėšos

A. Paigozina
L. Pakalkienė
J. Prusevičienė
A. Seliavienė
J.
ReneckytėŽemaitienė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
J. Prusevičienė
D. Mikienė

2021-05-08*

2021-05-14*
2021-05-20*
2021-05-20*
2021-05-24–
28*

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
A. Paigozina
L. Pakalkienė
J. Prusevičienė
A. Rimgailaitė
A. Paigozina
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
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Chorinio ir solinio dainavimo metodinės
grupės organizuojamas „Mokytojas –
mokinys“.
II kl. jaunučių choro koncertas „Pavasario
žiedai“.
III kl. jaunučių choro koncertas „Gražiausias
sodas“.
Suaugusiųjų meninio ugdymo mokinių
koncertas.
Chorinio ir solinio dainavimo metodinės
grupės organizuojamas renginys „Mūsų
talentų medis“.
Iškilminga Mokyklos baigimo pažymėjimų
teikimo šventė.

2021-05-26*

J. Prusevičienė
D. Mikienė

2021-05-29*

J. Prusevičienė
D. Mikienė

Chorinio ir solinio dainavimo metodinės
grupės organizuojamas koncertas „Dainuoju
su mama“.
Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.

2021-06-07*

Styginių instrumentų metodinės grupės
mokytojų
organizuojamas
koncertas
„Mokytojai-mokiniams“.
Folkloro ansamblio organizuojama advento
vakaronė.
II kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas
„Sveika, žiemuže!”.

2021-11-11*

2021-05-29*
2021-05-31*
2021-06-01*

2021-06-02*

2021-10-05*

E.
VakarinaitėZilnienė
J. Prusevičienė
D. Mikienė
A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė Zilnienė
J. Prusevičienė
D. Mikienė
A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė Zilnienė
J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

2021-12-03*
2021-12-17*

J. Prusevičienė
D. Mikienė
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I kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas
„Kalėdų žvaigždelė”.
Papildomo fortepijono dalyko mokinių
kalėdinis koncertas.
III kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas
„Tyliąją naktį…”.
Advento popietė.

2021-12-18*
2021-12-18*
2021-12-19*
2021-12-21*

A. Paigozina
L. Pakalkienė
J. Prusevičienė
D. Mikienė
A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
E. Vakarinaitė Zilnienė

III tikslas. Kurti ir puoselėti edukacines aplinkas.
3.1. Atnaujinti Mokyklos pastato vidaus ir išorės aplinką.
Gatvės fasadinės sienos remontas ir meninis
apipavidalinimas.
Mokyklos fasadinės sienos remontas ir
mokyklos iškabos keitimas.
Lauko muzikos instrumentų
komplekto pirkimas ir įrengimas.
Geriamo vandens automato įrengimas.

Sukurta saugi ir estetiškai 2021 m.
patraukli aplinka. Mokyklos
kieme sudarytos galimybės 2021 m.
mokiniams kokybiškai leisti
laiką, mokytojams - vesti 2021 m.
edukacines pamokas.
2021 m.

Pastato vidaus bei išorės sistemų palaikomieji
2021 m.
remonto darbai.
3.2. Stiprinti Mokyklos edukacinę bazę.
Pianino įsigijimas.
Atnaujinta instrumentų bazė 2021 m.
užtikrins kokybišką darbą
Skaitmeninio pianino įsigijimas.
2021 m.
pamokų ir saviruošos metu.
Bibliotekos fondų pildymas.

Bus sudaryta galimybė gilinti 2021 m.
profesines žinias ir plėsti
muzikinį repertuarą.
*Renginių datos gali keistis, dėl nenumatytų aplinkybių.

A. Skruibytė
T. Salys

Savivaldybės lėšos
Tėvų lėšos
1,2 % lėšos (GPM)

A. Skruibytė
T. Salys

Savivaldybės lėšos
Tėvų lėšos
1,2 % lėšos (GPM)

J. Šilenskienė
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IV. Metinio plano rengimui naudoti informacijos šaltiniai:
1. Dalykų mokytojų metodinių grupių veiklos ataskaitos;
2. 2021 m. dalykų mokytojų metodinių grupių priemonių planai;
3. 2020 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.
2021 m. metinį veiklos planą parengė:
Eglė Vakarinaitė – Zilnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Babaliauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Prusevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Alina Paigozina - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Audronė Griškevičienė - liaudies instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė;
Laimutė Pakalkienė - papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė;
Vytautas Barkauskas - muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės pirmininkas;
Viktorija Zabrodaitė - pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė;
Jurgis Dapšauskas - pučiamųjų (varinių) instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkas;
Agnė Rimgailaitė - akordeono dalyko metodinės grupės pirmininkė;
Edita Narmontienė - styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė;
Diana Mikienė - chorinio ir solinio dainavimo dalykų metodinės grupės pirmininkė;
Jurgita Reneckytė - Žemaitienė - fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė;
Aurelija Seliavienė - fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė pradinio muzikavimo pakopai (I- IV kl.);
Antanas Žitkauskas – gitaros dalykų metodinės grupės pirmininkas.
Mokyklos direktorė

Aldona Skruibytė
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