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I SKYRIUS
STRATEGINIO PI-ANO IR MBTINIO YEUil,OS PI-AN0 IGYYENIIBTIMAS

os metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Anyk5diq muzikos mokyklos Strateginio plano 2016-2020 metams tikslai:

1. Uitikrinti ugdymo kolEbg ir kompetenciiq ugdymq.

2. Plenti ,rrtybiniq nuostatry uglymq, formwlant veikliq, clruugiSkq ir pilietiSk4

bendruomeng.
3. Modernizuoti ugdYmo aPlinkq.
Siekiant igyvendinti i5sikeltus mokyklos Strateginio plano tikslus, remiantis 2019

metq veiklos planu didelis demesys buvo sutelktas iugdymo diferencijavimq ir individualiz-avimq,

daug demesio skirta darbui su itin gabiais mokiniais, vyko aktyvi konkursine projektine veikla. 25

mokiniai tapo laureatais 19-oje tarptautiniq ir respublikiniq konkursq Lietuvos muzikos ir teatro

akademiioie, PaneveZio V. Mikalausko menq ginnazijoje, Kupi5kio, Naujosios Vilnios, Klaipedos,

Alytaus, Svendioneliq, Marijampoles, Utenos, Plunges, Krokuvos (Lenkija), Lukas (Lenkija)

muzikos mokyklose. Dauguma mokiniq dalyvavo rajono ir respublikos koncertiniame gyvenime.

Svarbfis rezultatai pasiekti gerinant ugdymo kokybg, aktyvinant metoding veiklq,

keliant mokytojo kvalifikacij4 GMTA destlrtojos Lauros Dubosaites, lektores Lidijos

Laurindiukienes-ir kituose seminaruose). Per Siuos metus pakilo mokiniq meistri5kumo rodikliai,

ugdymo procesas tapo patrauklesnis, labiau iSrei5kiantis moksleiviq kErybi5kum4, mokiniai igijo
diugiau iaisves muzikuoti. Metq eigoje mokyklos bendruomene, aktyviai dalyvaujant mokiniq

tevims, surenge dideles apinrties konceq,,tvlfrsq vi{tys", skirt4 Kovo 1l-ajai pamiueti; Seimyninio

muzikavimo rakar4, kurio metu nouzikavo t2 Seimyniniq ansarnbliq, 2 koncertus miesto Sventei

,,Anyk5diai. Cia Zmones kuria", koncertq, skirt4 tarptautinei muzikos dienai maratonas ,,TT.JTTI",

mokyklos virtuozines pjeses konkurs4,,,A'5 virtuozas" ir kt.

Siekiant gerinti mokyklos veikl4 atlikta apklausa parode, kad mokiniams mokykloje

mokytis patinka, ganr-okos idomios ir nenuobodZios, mokiniai gerai jaudiasi bendraudami su

Uend?aamZiais ir mokytojais. Jiems patinka mokykloje mokomi dslykai bei vykstantys renginiai'

Mokytojai dainai atsiivetgia i mokinirl nuomong, padeda sprgsti problemas, bendrauja draugiSkai

ir paearliai, skatina piangq. Siqkiant sudominti ir motyvuoti mokinius mohrtis muzikos ir dalintis



savo gebejimais, organizuoti tradiciniai koncertiniai, edukaciniai renginiai itraukiant tevus ir
mokyklos jaunuosius mokytojus. Tokiuose koncertuose dalyvavo apie 95 proc. mokiniq. Savo
pbdagogtne patirtimi mokytojai dalinosi rengdami metodinius seminarus, atviras pamokas.
Dalyvauta respublikiniq ir tarptautiniq jaunqfq atlikejq konkursq vertinimo komisijrl darbe.

{r,engtose kornpiuterizuotose k}asese su aktyvior*is klaviat[rsrnis toliau diegiamos
naujos kompiuterines programos - Finale, Tenuto, vaizdo ir garso mokomoji med1iaga. Daug
demesio skirta mokymosi aplinkai atnaujinti. Atnaujintos dvylikos klasiq sienq ir grindq dangos.

Labai svarbiu laikome mokyklos bendradarbiavim4 su rajono ugdymo istaigomis,
socialiniais partneriais, respublikos muzikos bei meno mokyklomis, prasiplete koncertines
galimybes: vyko idomts koncertiniai mainai su M. t<. iiurlioni.o menq gqmnazija, Nemendines
gimnazlja, PaneveZio miesto, PaneveZio rajono, Pasvalio, Roki5kio ir kt. muzikos mokyklomis.
Dalyvaudami ivairiuose projektuose mokiniai igijo vertingos patirties ir patobulino asmenines
kompetencijas

II SKYRIUS
METU \rETKLOS UZOUOTYS, REZULTATAT rR RODIKLTAI

Pa ra veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatlrtos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Organizuoti
koncertq cikl4

,,Muzika gydo

siel4"

Bus puoselejamos
bendraimogiSkos
vertybes, ugdomas
doras, kfirybingas
Zmogus, gebantis
gyventi ir kurti
daugiakultfrrineje
terpeje

Per 2019 metus
surengti 3 koncertai
seneliq globos namq
glventojams

Per 2019 metus ivyko 4
koncertai seneliq globos
namq gyventojams ir
vaikq dienos centro
vaikams ,,Muzika gydo
siel4", kuriame dalyvavo
apie 40 mokyklos
mokiniq ir mokytojq. Sis
koncertq ciklas itrauktas i
respublikos muzikos
mokykh4 projekt4
,,AtsigrgZk".
Ivyko 4 koncertai:
Svedasq seneliq gobos
namuose, Burbi5kio
gr.upinio gyvenimo
namuose, senelirl
rurmuose ,,Sidabrinis
amiius", muzikos
mokyklos saleje Debeikiq
vaikq dienos centro
vaikams.
Mokyklos mokiniai ir
mokwoiai dalinosi

1.



muzika su vaikais bei
senoliais, paj uto gerumo,
atjautos dvasi4, buvo
paskatinti i5reik5ti
uiuojaut4 ir supratim4
tiems, kuriems
gyvenimas atseikejo
maZiau laimes

1.2. Organizuoti
mokymus
mokyklos
pedagogams

,,Mokiniq ruo5imo
vieSam
pasirodymui
psichologiniai
aspektai" (issukis
muzikos
pedagogams:
efbktyvfis mokiniq
savaranki5ko darbo
skatinimo bfidai)

Profesionalus
ugdymo metodq
taikymas pades
mokiniams siekti
paZangos, stiprintijq
savarankiSko
mokymosi
motlvacij4

Organizuoti 1

mokymai mokyklos
pedagogams del
efektyvaus mokiniq
savaranki5ko darbo
skatinimo

2019 m. geguZes 8 d.

lvluzikos mokyklos
pedagogams organizuoti
mokymai ,,Mokiniq
ruo5imo vie5am
pasirodymui
psichologiniai aspeklai"
(Lekrore psichologe,
LMTA destlrtoja Laura
Dubosaite.)
Mokymuose dalyvavo 14

mokyklos pedagogq.
Mokytoj ai ivalde mokinio
psichologinio palaikymo
technikas,

igijo iiniq apie
psichologini mokiniq
paruo5imq vie5am
pasirodymui,
i5moko pasirinkti
optimalius mokiniq
motyvavimo ir ruoiimo
vieSam pasirodymui
metodus, ivertino savo
vertybiniq, profesiniq
nuostatu tinkamuma.



1.3. Organizuoti

edukacing iSvyk4

mokiniams

mokytojams
paskatinti

ir

ISklausg edukacing
program4 Valdovr4
r[muose ,,Senoji
muzika ir Sokis

senqjq rnuzikqs
instrumentq
pasaulis" mokiniai ir
mokytojai daugiau
suZinos apie
renesanso ir
ankstyvojo baroko
laikotarpiq muzik4.
Tai leis dar labiau
analizuoti pasiekt4
rezultat4, kriti5kai
m4styti, tobuleti

Organizuota
edukacine i5vyka i
Valdovq r0mus tema

,,Senoji muzika ir
56kis". Idoklmai
tikslingai dalyvauja
Siose praktinese
programose: Senqq
muzikos instrumentq
pasaulis ir,, Pavanos
Zingsniu",
susipaiista su
senosios muzikos
atlikimu. Mokytojai
tikslingiau parengia
konkursines
programas mokyklos
organizuojamam
tarptautiniam
konkursui ,Jvluzikine
akvarele - 2020" ir
kitiems su senosios
muzikos atlikimu
susijusiems
konkursams bei
festivaliams

2Al9 m. birZelio 23d.
organizuota edukacine
i5vyka i Valdovq r[mus
,,Senoji muzika ir Sokis-

s€ru}}q rnuzikos
instrumentq pasaulis".
Mokiniai ir mokytojai
apsilankg Valdovq
rEmuose susipaZino su
Lietuvos DidZiosios
Kunigaik5tystes istorrya
nuo IV a., iguo daugiau
Ziniq bei kompetencijq
apie ViduramZiq,
Renesanso ir Baroko
epochoms biidingus
muzikos bei Sokio
bruoZus, natq bei Sokio
uZra5ymo btdus
(traktatus), Europos ir
Lietuvos r[mq
diduomenes bei paprastq
miesto bei kaimo
gyventojq muzikavim4,
muzikos bei Sokio itak? jq
gyvenimams, minetq
epochq kostiumq madas.

Aplankytas MO muziej us,
susipaiinta su Siuolaikinio
meno tendencijomis bei
naujomis iSraiSkos
priemonemis.
Paskatinti mokiniai ir
mokytojai ui. auk5tus
ugdymo ir ugdymosi
rezultatus.

1.4. BirZelio men.
organizuoti 3

netradicinio
ugdymo dienas
rnuzikos rnokyklos
ir bendrojo ugdymo
mokyklq
mokiniams

Informacijos sklaida
apie mokykloje
vykdomas
programas,
sust'iprejgs
bendradarbiavimas
su bendrojo ugdymo
mokyklomis

Parengtos 3

netradicinio ugdymo
dienq programos.
Kiekvienoje i5
netradicinio'r€dymo
dienq programq
dalyvavo ne maZiau
kaip dviejq bendrojo
ugdymo mokyklq
lnokirdai

Parengtos 5 netradicinio
ugdymo dienq
programos, Siomis
dienomis:
2Ot9-05-27,
2019-06-03,
20t9-06-04,
2At9-46-05,
2019-06-06.
V,yko. 5 ksncertai
pavadinimu ,Jvluzikos
instrumentai prisi stato",
vestos netradicines
supaiindinimo su



muzikos instrumentais
pamokos.
Netradicinese pamokose
dalyvavo apie 50

Muzikos r,nokyklos
mokiniq ir apie 100
svediq i5 2 lopSeliq-
darZelir4 ir 7 rajono
mokyklq. Mokiniai
susipaZino su mokykloj e

vykdomomis
programomis,
galimybemis mokytis.
Muzikos mokyklos
mokytojai kflrybi5kai
pristatO instrumentq
galimybes, mokiniai save
i5rei5ke muzikuodami

id1

3.
(p

Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet lvykdytos

4.

U ar ivykdytos i5 dalies d€l numatytu r buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t.
2.2.

buvo atlikta sta veiklos

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Organizavau konkursq laureatq koncert4

,,Vaikystes muzika" - moksleiviq ir jq mokytojq
pagerbimo Sventg

Padekota mokiniams ir mokytojams uZ
pastangas garsinti mokykl4 ir Anyk5diq
kraitq

3.2. Organizayav pianistes Neringos Valuntonytes
{Vokietija)irn*uzikosr-rrckyklosrnokldojoVisvaldo
Jonu5o profesionaliosios muzikos koncert4

Mokyklos bendruomene susipaZino su
profosional,iqia fu.rtep$o*r'ine ir
saksofono muzika. Mokiniams buvo
didelis ikvepimas klausytis
profesionaliosios muzikos bei stebeti
savo mokytoio muzikavima

Pakoreguotos veiklos uZdu buvo) ir rezult.atai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezultata;t

ir jq rodikliai

4.1.



,a rezulta kdant uZduotis rtinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaLymimas atitinkamas

laneelis
5. 1 . UZduotys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai X
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai
5.3. Jvykdvtos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai

5. sre

Direklorius
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Mokyklos Tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

Darbo Tarybos pirmininkas
(para5as)

(lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
mokykloje - mokyklos tarybos
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

Itr SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDAI\IT UZDUOTIS ISTYERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kurias n

)
7z-

1ti,ii 1r r ll l\/ 1 .J jJ 
.,! .JJ' ,.) r

I (para5as) :.._.r1

/l
Neringa Grybiene

20za -02-10

,,{r%col-i4
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfILYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Mokyklos tarybos sprendimu Anyk5diq muzikos
mokyklos direktores Kristinos Vidinienes 2019 metq veiklos ataskaita ivertinta ,,Labai gerai".

6.1.Gilinti Zinias ugdymo srityie susiiusioie su spec poreikius turindiais vaikais.
6.2,Gi1inti psichologines Zinias ivairiq kartq bendravimo klausimais isiklausant ir derinant 1q

ry SKYRIUS

frlnas
(vardas ir pavarde)

loso_:_eZ:_C_
(data)(Svietirftidt*S@&s&dilWteises ir'

pareigas igyvendinaniios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

tobulinti

t tLL



9.
(n

IV SKYRTUS
IflTU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODTKLIAI

Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau 3 irne kai 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq verti nimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

1. Parengti Anyk5diq kflrybos ir
dailes mokyklos ir Anykidiq
muzikos mokyklos reorganizavimo
sqlygq apra5o ir nuostatq projektq

Atlikti mokyklos
reorganizavimo procedfiras.

Iki rugsejo 1 d. parengti Anyk5diq
kfirybos ir dailes ir Anyk5diq
muzikos mokyklos
reorganizavirno s4lygq apra5o ir
nuostatU projektai bei patvirtinti
raiono savivaldybes Tarvboie

2. Organzuoti VII tarptautini
kameriniq ansalnbli4 konlaus4
,,Muzikind akvarele - 2020*

Perimti gcrq4.q patirti i5
Lie&rvos ir ei*ienio Iali4
muzikos pedagogq del
mokyklos mokiniq koncertq
organizavimo ir vykdymo
rengiant bendras programas
kartu su muzikais
profesionalais

Iki balandZio men. organizuotas
tarptauti*i s kameriniq ansarnbliq
konkursas ,,Muzikine akvarele -
2020* . Bendradarbiaujant su
LMTA profesfira surengtas
seminaras- praktikumas
asamblinio muzikavimo
klausimais

3. Suorganizuoti Muzikos ir
Kflrybos ir dailes mokykh+
darbuotojq susirinkimus del
K[rybos ir dailes mokyklos
prijungimo procedurq ir tolimesnes
bendros veiklos

Mokyklq dmbuotojai
informuoti apie r,ykdomas
reorganizavimo procediiras

Iki rugpj[dio I d. organizuoti ne
maZiau kaip du Muzikos ir
Kfirybos ir dailes mokyklq
darbuotojq susirinkimai, aptarti
reorganizavimo ir po jo vyksiantys
pokydiai

4. Pasirengti Lietuvos moksleiviq
daimtr Sventei,,Tau"

Per Lietuvos moksleiviq
dainq Sventes,,Tau"
kolektyvq perklausas
atrinkti trys Muzikos
mokyklos kolektyvai

Liepos men. Muzikos mokyklos
trys kolektyvai (pudiamqiq
orkestras, kanklininkq ansamblis
ir akordeoni srtr an sambli s)
dalyvauj a Lietuvos moksleiviq
dainq Sventeje

10. Rizika, kurbi esant nustatyto$ uiduotys gali blti neivykdytos (aplinkyhis, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadow

24A - cl- /3
(data)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
parergos)

(vardas ir pavarde)

d,e,O_
(Svietiiio istaigos vadovo pareigos)
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n

1,,*2

-------3-{s1'*s
(vardas ir pavarde)


