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ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS    

 

Situacijos analizė 
 

2018-2019 mokslo metais mokykloje muzikos skyriuje mokėsi 200 mokinių.   

Ilgalaikę pradinio muzikinio ugdymo programą baigė 20 moksleivių, palyginus su 2017-

2018 m. m.  jų ugdymosi rezultatai tokie: 

Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (procentais)

 
Sumažėjo labai gerai besimokančių moksleivių skaičius, padidėjo gerai ir 

 patenkinamai besimokančių moksleivių skaičius. 

 

Muzikos rašto ir kultūros pažinimo ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Sumažėjo labai gerai ir gerai besimokančių, padidėjo patenkinamai besimokančių 
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 moksleivių skaičius, vienas moksleivis įvertintas nepatenkinamai. (kartoja šio dalyko  4-os klasės 

kursą) 

 

Ilgalaikę pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigė 24 moksleiviai, jų ugdymosi 

rezultatai tokie: 

Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (procentais)

 
Gerokai padidėjo labai gerai ir gerai besimokančių moksleivių skaičius,  

 patenkinamai besimokančių nebuvo. 

 

Solfedžio ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Padidėjo labai gerai ir gerai besimokančių, sumažėjo patenkinamai besimokančių 

 moksleivių skaičius. 

 

 

 

 

Dailės skyriuje bendras mokinių pažangumas  100 proc. 87 mokiniai dalyvavo šalies konkursuose ir 

olimpiadose. Vestos 56 pamokos netradicinėse aplinkose. 
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Mokykloje 2018-2019 m. m. dirbo 29 mokytojai: 

 

Mokytojai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai 

7 6 16 

 

 

 

Siekiant įgyvendinti 2019 m. išsikeltus strateginio plano, bei metinio veiklos plano 

tikslus bei uždavinius, buvo įvykdyta 98 % numatytų priemonių.  

Siekiant tikslo  Kūrybiškai derinti FŠPU ir NU  mokymo programas, siekiant aktyvesnio 

besimokančiųjų kamerinio muzikavimo, tarpusavio bendradarbiavimo, kūrybingesnės 

koncertinės veiklos, stiprinti ugdymo proceso patrauklumą, gerinti pamokų kokybę , plėsti 

mokytojų dalykinį bendradarbiavimą ir tuo pačiu mokinių koncertines galimybes, didelis dėmesys 

buvo skirtas  metodiniams  mokymams. Dalyvauta seminaruose: „Iššūkis muzikos pedagogams: 

efektyvūs mokinių savarankiško darbo skatinimo būdai“, „Mokinių ruošimo viešam pasirodymui 

psichologiniai aspektai“, „Mokinio sceninės – koncertinės patirties ugdymas“ ir kt. Aktualios 

temos aktyviai analizuotos ir aptartos metodinėje taryboje bei metodinėse grupėse. Mokymuose 

dalyvavo visi mokyklos pedagogai. Mokytojai įvaldė mokinio psichologinio palaikymo technikas, 

įgijo žinių apie psichologinį mokinių paruošimą viešam pasirodymui, išmoko pasirinkti optimalius 

mokinių motyvavimo ir ruošimo viešam pasirodymui metodus, įvertino savo vertybinių, profesinių 

nuostatų tinkamumą. Todėl mokyklos rengiamuose koncertuose pastebimas geresnis mokinių 

gebėjimas valdyti scenos jaudulį, laisviau muzikuoti. Skatinant gerosios patirties sklaidą, vienas 

mokytojas vedė seminarą „Pratimų sistema ugdant pianisto techniką nuo pradedančio iki 

pažengusio“ Pasvalio muzikos mokykloje. Mokykloje viešėjusiems Rygos Jazepo Medinio I 

muzikos mokyklos mokytojams metodinę dieną vedė mokyklos vadovai. 

    Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, laimėta 22 prizinės vietos. Šiems 

laureatams sudaryta galimybė dalyvauti gabių vaikų muzikai festivalyje „Aukštaitijos talentai“ 

Rokiškyje, taip pat organizuotas jų koncertas „Vaikystės muzika“ Anykščių miesto visuomenei . 

Koncerto metu mokytojai ir mokiniai apdovanoti mokyklos padėkomis.  

Visose programose ir visose klasėse besimokantiems vaikams organizuotas konkursas „Aš virtuozas“. Šio 

konkurso komisijos darbe dalyvavo NU išplėstinio muzikinio ugdymo programos mokiniai. Mokyklos 

mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo Gatvės muzikos dienoje. FŠPU ir NU programose gerai 

besimokantiems ir aktyviai koncertuojantiems mokiniams ir jų mokytojams  organizuota skatinimui skirta 

išvyka „Senoji muzika ir šokis –senųjų muzikos instrumentų pasaulis“. Mokiniai ir mokytojai apsilankę 

Valdovų rūmuose susipažino su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija nuo IV a., įgijo daugiau žinių 

bei kompetencijų apie Viduramžių, Renesanso ir Baroko epochoms būdingus muzikos bei šokio bruožus, 

natų bei šokio užrašymo būdus (traktatus), Europos ir Lietuvos rūmų diduomenės bei paprastų miesto bei 

kaimo gyventojų muzikavimą, muzikos bei šokio įtaką jų gyvenimams, minėtų epochų kostiumų madas. 

Mokiniai muzikavo muziejuje saugomais senoviniais instrumentais, mokėsi pavanos bei brandlio šokių. 

Aplankytas MO muziejus, susipažinta su šiuolaikinio meno tendencijomis bei naujomis išraiškos 

priemonėmis. 

     Įgyvendintas tikslas Skatinti bendruomenės narių aktyvumą siekiant mokyklos 

bendruomenės  tobulėjimo, pilietiškumo ir tautiškumo, atrandant naujas veiklos kryptis.   

Organizuotas koncertų ciklas „Muzika gydo sielą“, kuriame dalyvavo apie 40 mokyklos mokinių 

ir mokytojų. Šis koncertų ciklas įtrauktas į respublikos muzikos mokyklų projektą „Atsigręžk“, 

kurio tikslas- auklėti vaikus gerumo, atjautos dvasia, įdiegti tradicinį bendradarbiavimą tarp 

muzikos mokyklų ir senelių bei vaikų globos namų auklėtinių, skatinti mokinius koncertuoti 

įvairiose erdvėse, įgyjant platesnę sceninę patirtį, nugalint įvairius iššūkius. 
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 Įvyko 4 koncertai : Svėdasų senelių globos namuose, Burbiškio grupinio gyvenimo namuose, 

senelių namuose „Sidabrinis amžius“ bei Debeikių vaikų dienos centro vaikams. 

Mokyklos mokinai ir mokytojai dalinosi muzika su vaikais bei senoliais, pajuto gerumo, atjautos 

dvasią, buvo paskatinti išreikšti užuojautą ir supratimą tiems, kuriems  gyvenimas atseikėjo mažiau 

laimės. 

      Skiepijant patriotinę dvasią mokykloje buvo surengta: koncertų ciklas „Kompozitoriai. Datos. 

Jubiliejai“ skirti lietuvių kompozitoriams – liaudies muzikos puoselėtojams, koncertas, skirtas 

Kovo 11-ąjai paminėti „Mūsų viltys“. Mokyklos kolektyvai aktyviai dalyvavo rajono renginiuose 

skirtuose svarbioms valstybei datoms paminėti – koncertai sausio 13-ąjai, vasario 16-ąjai ir kt. 

     Netradicinėse pamokose „Muzikos instrumentai prisistato“ dalyvavo apie 50 muzikos mokyklos 

mokinių ir apie 100 svečių iš 2 lopšelių-darželių ir 7 rajono mokyklų. Mokiniai susipažino su 

mokykloje vykdomomis programomis, suteikiamomis galimybėmis mokytis. Muzikos mokyklos 

mokytojai kūrybiškai pristatė instrumentų galimybes, mokiniai save išreiškė muzikuodami. 

Skatinant bendruomenės aktyvumą dalyvauta ir kitose veiklose su socialiniais partneriais. 

Bendruomenės nariai noriai įsiliejo į šeimyninio muzikavimo šventę „Šeimų koncertas“, 

Kalėdinius klasių koncertus tėveliams, mokinių ir tėvų išvykas į LNOBT spektaklius, Anykščių 

miesto šventės renginius ir mokyklos organizuojamus koncertus „Muzikos magija“. 

       Norėdami skatinti mokinius drąsiau muzikuoti ir nuolat ieškodami grįžtamojo ryšio, 

rengiame buvusių mokinių, besiruošiančių tapti muzikais profesionalais ir jaunų mokytojų 

solinius koncertus, muzikų profesionalų meistriškumo pamokas 

      Norint įvertinti bendruomenės narių poreikius,  atliktos mokinių ir jų tėvų apklausos. Šios 

apklausos parodė, kad mokiniams mokykloje mokytis patinka, pamokos įdomios ir 

nenuobodžios, mokiniai gerai jaučiasi bendraudami su bendraamžiais ir mokytojais. Jiems 

patinka mokykloje mokomi dalykai bei vykstantys renginiai. Mokytojai dažnai atsižvelgia į 

mokinių nuomonę, padeda spręsti problemas, bendrauja draugiškai ir pagarbiai, skatina pažangą.                      

      Gilinant žinias dailės srityje organizuotos išvykos į parodas, dailės muziejus, menininkų 

dirbtuves: aplankytos Nacionalinė dailės galerija ir MO muziejus Vilniuje, Prano Gailiaus dailės 

darbų paroda Kaune, M. K. Čiurlionio dailės galerija Kaune, dalyvauta keramikos dirbtuvėse 

Utenos meno centre (pasisėmusios patirties  mokytojos suorganizavo dirbtuvėles visiems 

mokyklos mokytojams),  Anykščių angelų muziejuje-Sakralinio meno centre ikonų kūrybos 

dirbtuvėlėse ir paskaitoje  „Angelų ikonografija“. 

        Mokinių dailės darbai buvo eksponuojami: mokykloje Sausio 13-ajai paminėti, Vasario 16-

ajai ir Kovo 11-ajai skirtos parodos „Laisvės paukščiai“ mokykloje ir Svėdasų meno galerijoje, 

Užgavėnių kaukių paroda mokykloje, Velykoms skirta paroda mokykloje, mokinių dailės darbų 

paroda „Žirgo ir žmogaus bendrystė“, dailės darbų paroda Pirminės sveikatos priežiūros centre 

„Tapyba ant šilko“, vasaros plenero darbų paroda Švietimo skyriaus fojė Rugsėjo 1-osios proga,  

Siaurojo geležinkelio 120-mečio proga vyko pleneras geležinkelio stotyje ir muziejuje, mokyklos 

23-os laidos baigiamųjų darbų paroda Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre ir Švietimo 

skyriaus salėje, ankstyvojo ugdymo kurso vaikų parodos vaikų lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“ 

ir „Žiogelis“, mokykloje pastoviai eksponuojama fondinių dailės darbų paroda, Anykščių miesto 

šventės metu organizuota mokinių dailės darbų paroda prie mokyklos muziejaus. 

                 Anykščių miesto šventės metu sudarytos sąlygos miesto svečiams ir šventės dalyviams 

aplankyti mokyklos muziejų. Mokyklos bendruomenė dalyvavo kuriant miesto kalėdinių eglučių 

parką (sukurtos dvi kompozicijos), talkinome Kalėdų senelio rezidencijos kūrime (paskolinome 

muziejaus antikvarinius baldus), B. Buivydaitės muziejuje prisidėjome įvairiais eksponatais 

kalėdinėms instaliacijoms kurti, mokyklos mokytojai talkino išleidžiant kalendorių su Anykščių 

krašto menininkų darbais, pristatėme mokyklos muziejaus parodą „Portretas“ Anykščių rajono 

savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Koplyčioje-Pasaulio 

anykštėnų kūrybos centre pristatėme Gintaro Rūko tapybos parodą, Anykščių kultūros centre – 

Irenos Meištaitės akvarelių parodą. 
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           Vyko  mokytojų dailės darbų parodos: paroda Leliūnuose V.Valiušio keramikos muziejaus 

dailės galerijoje, miniatiūrų paroda „Būti šviesoje“ Anykščių angelų muziejuje-Sakralinio meno 

centre, dailės darbų paroda „Žirgas dailėje“ Niūronyse, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos 

ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje paroda „Vaižgantui 120“, 

Dusetų dailės galerijoje paroda „Po angelo sparnu“. 

          Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo ir talkino organizuojant įvairius rajono 

renginius, šventes: mokykloje vyko rajono dailės olimpiada, kurioje mokyklos mokiniai laimėjo I 

ir II vietas,  mokyklos mokinys atstovavo rajoną respublikinėje dailės olimpiadoje Mažeikiuose. 

Mokyklos muziejuje organizuotos netradicinio ugdymo dienos kitų mokyklų mokiniams. Gatvės 

muzikos dienos metu vyko tapytojų savaitgalis Anykščiuose (mokiniai dalyvavo plenere kartu su 

dailininkais), darbai eksponuoti Menų inkubatoriuje-menų studijoje. Tradicinių Vaižgantinių 

proga dalyvauta plenere ir eksponuota paroda Malaišiuose  „Vaižganto Malaišiai“, šventėje „Bėk, 

bėk, žirgeli“ surengta darbų paroda „Žirgas dailėje“. 

          Mokytojai dalyvavo įvairių komisijų darbe: menų brandos egzamine mokytojai dalyvavo 

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje, atstovavo Dailės mokyklų vadovų asociacijos tarybai, 

mokytojai dalyvavo moksleivių liaudies dailės  konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninio etapo 

vykdymo ir vertinimo komisijoje, tarptautinio floristinių kilimų konkurso vertinimo komisijoje. 

          Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose projektuose, konkursuose bei kituose renginiuose: 

respublikiniame festivalyje-konkurse „Grand Pass“, VDA  grafikos katedros organizuotose 

kūrybinėse dirbtuvėse „Kalbu vaizdu“, susitikime mokykloje su buvusia mokine G.Juciūte, dabar 

gyvenančia ir kuriančia Italijoje bei jos iliustruotos L. Bitvinsko poezijos knygelės „Daiktų 

gyvenimas“ pristatyme, vitražo dirbtuvėse Anykščių angelų muziejuje-Sakralinio meno centre su 

Juste Kamarauskaite, projekte „Angelo sparnai“ Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekoje, 

tarptautiniame grafikos konkurse Čekijoje „Beautiful like flower...“, edukacinėje išvykoje 

Telšiuose „Suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo gerosios patirtys“ 

 

 

Konkursinė veikla. 

 

2019 Laureatė – Solveiga 

JAKNIŪNAITĖ 

Jolita Novikienė Respublikinis  konkursas ,, 

Kanklių giesmė“ Kupiškyje 

2019 Laureatė – Rusnė URBUTYTĖ Jolita Novikienė Respublikinis  konkursas ,, 

Kanklių giesmė“ Kupiškyje 

2019 Laureatė – Amelija DAPKUTĖ – 

apdovanota nominacija „Už 

geriausiai atliktą lietuvišką kūrinį“ 

Jolita Novikienė Respublikinis  konkursas ,, 

Kanklių giesmė“ Kupiškyje 

2019 Laureatas – 1 vieta – Matas 

NIAURA -  apdovanotas 

specialiuoju prizu „už 

virtuoziškiausią pasirodymą”             

Irena Meldaikienė Tarptautinis konkursas 

„Muzikuojantys 

berniukai“ Klaipėdoje 

2019 Laureatė – Faustina 

KIAUŠAITĖ              

Irena Meldikienė XVI Respublikinis Leono 

Povilaičio šiuolaikinės 

lietuviškos muzikos festivalis - 

konkursas Vilniuje 

2019 Laureatė – Rusnė URBUTYTĖ Jolita Novikienė XIV Nacionalinis J. Švedo  

konkursas Vilniuje 
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2019 Diplomantė – Rusnė URBUTYTĖ Jolita Novikienė  X Lietuvos jaunųjų atlikėjų 

konkursas - seminaras  

,, Sentimentai valsui '' Alytuje 

2019 Diplomantas - Smuikų ansamblis  

 

Violeta 

Bugenienė 

Respublikinis styginių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų 

festivalis-konkursas "Stygų 

šėlsmas” Švenčionėliuose 

2019 Diplomantas – Mantas KAPČIUS Violeta 

Bugenienė 

Respublikinis styginių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų 

festivalis-konkursas "Stygų 

šėlsmas” Švenčionėliuose 

2019 Laureatė – Faustina 

KIAUŠAITĖ              

Irena Meldaikienė IV tarptautinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Konsonansai-

disonansai“  Marijampolėje 

2019 Laureatė – Elžbieta 

BUGAILIŠKYTĖ 

Irena Meldaikienė IV tarptautinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Konsonansai-

disonansai“  Marijampolėje 

2019 Laureatė – 1 vieta – Deimantė 

KUČINSKAITĖ 

Irena Meldaikienė  Tarptautinis konkursas 

„Magiški Krokuvos 

garsai“ Krokuvoje 

2019 Laureatas – III vieta – Mantas 

KAPČIUS – apdovanotas diplomu 

„už geriausiai atliktą T.Šerno 

kūrinį“ 

Violeta 

Bugenienė 

V respublikinis styginių 

instrumentų lietuviškos pjesės 

konkursas, skirtas pedagogo 

Tado Šerno atminimui Vilniuje 

2019 Laureatė – Rusnė URBUTYTĖ Jolita Novikienė Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Mažieji talentai-

2019“ Utenoje 

2019 Laureatas – II vieta – duetas:  

Elžbieta BUGAILIŠKYTĖ 

Matas NIAURA  

Irena Meldaikienė VI tarptautinis fortepijoninių 

duetų konkursas Luko mieste 

(Elk) Lenkijoje 

2019 Laureatas – I vieta – Vytautas 

KAVOLIŪNAS 

Justinas 

Kanaporis 

XVIII tarptautinis vaikų ir 

jaunimo džiazo muzikos 

festivalis – konkursas „Jazz 

fontanas  2019“ Panevėžyje 

2019 Laureatė – II vieta - Urtė 

RAIŠELYTĖ 

Visvaldas Jonušas Nacionalinis Petro Vyšniausko 

saksofonininkų konkursas 

Plungėje  

2019 Laureatė - I vieta – 

Rusnė URBUTYTĖ 

Jolita Novikienė VII Respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

Panevėžyje 

2019 Laureatė - II vieta – 

Amelija  DAPKUTĖ 

Jolita Novikienė VII Respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

Panevėžyje 

2019 Laureatė - II vieta – 

Solveiga JAKNIŪNAITĖ 

Jolita Novikienė VII Respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

Panevėžyje 

2019 Laureatė - II vieta – 

Toma KAVALIAUSKAITĖ 

Jolita Novikienė VII Respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

Panevėžyje 
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2019 Laureatas – styginių ansamblis:  

Mėta KISIELIŪTĖ 

Vincas OBELENIS 

Rusnė URBUTYTĖ 

Amelija DAPKUTĖ 

Lina Pipirienė 

Jolita Novikienė 

VI Aukštaitijos krašto 

M.J.Černienės jaunųjų 

stygininkų konkursas 

Panevėžyje 

2019 Diplomantė 

IEVA TUBYTĖ 

Skaidrė Keibienė XXIX - asis tarptautinis 

jaunimo grafikos darbų 

konkursas „Beautiful like 

flower“ Čekijoje. 

2019 Diplomantė 

MARTA JAKIMOVAITĖ 

Skaidrė Keibienė XXIX - asis tarptautinis 

jaunimo grafikos darbų 

konkursas „Beautiful like 

flower“ Čekijoje. 

2019 Diplomantė 

KOTRYNA ŠVELNYTĖ 

Skaidrė Keibienė XXIX - asis tarptautinis 

jaunimo grafikos darbų 

konkursas „Beautiful like 

flower“ Čekijoje. 

 

 

 

SSGG analizė 

Stipriosios pusės:  

Mokykloje yra  platus ugdymo programų pasirinkimas.  

Ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, nuolat metodiškai analizuojant ugdymosi 

rezultatus.   

Mokykloje daug dėmesio skiriama darbui su itin gabiais mokiniais 

Aktyvi koncertinė, konkursinė, projektinė veikla. Moksleiviai dalyvauja rajono, respublikos 

koncertiniame gyvenime, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose bei 

projektuose. 

Aktyviai vykdoma švietėjiška veikla, edukacinės išvykos, ekskursijos, koncertinės kelionės. 

Vykdomi kryptingo vaikų ir jaunimo užimtumo projektai. 

Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs, gerbiami, pasitikintys mokytojais, maloniai bendraujantys ir 

bendradarbiaujantys tarpusavyje. 

Mokyklos mokytojų kvalifikacija yra gera.  

Bendradarbiaujama  su miesto kultūrinėmis įstaigomis, respublikos muzikos mokyklomis, žymiais 

respublikos atlikėjais ir kompozitoriais.  

 

Silpnosios pusės:  

Dėl plačios mokinių popamokinės veiklos ir per didelio užimtumo,  mokinių važinėjimo iš kaimo 

vietovių, sunku derinti tvarkaraščius, bei koncertų grafikus, taip pat kenčia ugdymosi kokybė. 

Daliai mokinių stinga mokymosi motyvacijos, atsakomybės, savarankiškumo. 

Individualių instrumentų trūkumas neigiamai atsiliepia ugdymo procesui. 

 

Galimybės:  

Gerinti ugdymo kokybę, keliant mokytojų dalykinę ir pedagoginę psichologinę kvalifikaciją. 

Gerinti  patirties sklaidą  pristatant mokinių ir mokytojų kūrybinius bei metodinius pasiekimus už 

mokyklos ribų. 
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Tikslingai racionaliai planuoti pamokas, nuolat skatinti mokymosi motyvaciją, siekti kokybiškesnio 

pažangos vertinimo analizavimo. 

Kūrybiškai įvairinti ugdymo procesą panaudojant šiuolaikinių technologijų galimybes. 

 

Grėsmės:  

Dėl didelio užimtumo ryškėja silpnėjantis mokinių fizinis, emocinis ir intelektinis pajėgumas.  

Naujų mokinių, pasirenkančių mokslą muzikos mokykloje, gebėjimų mažėjimo tendencija. 

Rajono gyventojų gimstamumo mažėjimas, emigracija, pragyvenimo lygio ir kultūros kaita. 

 

 

   1.Tikslas 

Diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso efektyvumą, suteikti sąlygas 

mokinių saviraiškai. 

Uždaviniai 

-tobulinti ugdymo turinį, kuris didintų mokinių mokymosi motyvaciją ir patrauklumą;  

– skatinti mokytojus ruošti mokinius tarptautiniams ir respublikiniams konkursams ir 

festivaliams  įtraukiant įvairių gabumų mokinius;  

-stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi. 

- skatinti mokinių saviraišką, kūrybą bei savarankiškumą;  

 

Rezultatai 

- pagerės pamokų kokybė, ugdymo procesas taps patrauklesnis, labiau išreiškiantis moksleivių 

kūrybiškumą; 

- produktyvus ir įdomus darbas klasėje, suteiks mokiniui galimybę namuose sparčiau įtvirtinti 

pamokos medžiagą, naujus įgūdžius, didins jo motyvaciją savarankiškai mokytis; 

- padaugės nedidelių sąstatų kamerinių ansamblių, padidės mokytojų dalykinis 

bendradarbiavimas, prasiplės mokinių koncertinės galimybės; 

- daugiau  mokinių dalyvaus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir nuosekliai sieks 

rezultatų. 

 

Priemonė Įvykdymo laikas 

per mokslo 

metus 

Atsakingi 

asmenys 

Resursai 

Lankytų seminarų medžiagos 

analizė metodinėse grupėse. 

I-II pusmečiai Metodinė taryba 

 

Padalomoji medžiaga 

 

 

Mokytojų metodiniai seminarai, 

meistriškumo pamokos. 

  

I-II pusmečiai Metodinė taryba  

Mokytoja 

metodininkė           

I. Meldaikienė 

 

Padalomoji medžiaga 

 

Mokytojų personalinės, grupinės 

parodos mokykloje, miesto, rajono 

parodų erdvėse. 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokytojai Intelektualiniai 

ištekliai 
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Seminaras mokytojams „ Kamerinės 

muzikos specifika, stilistika ir 

improvizavimo galimybės“  

II pusmetis Direktorė K. 

Vičinienė 

Lėšos seminaro 

organizavimui. 

    

Mokytojų dalyvavimas įvairiose 

edukacinėse programose, 

pleneruose, renginiuose 

Mokslo metų 
eigoje 

Mokytojai Intelektualiniai 
ištekliai 

Tarpdalykinis bendradarbiavimas: 

teorinių dalykų mokomosios 

medžiagos pritaikymas dalykų 

pamokose. 

I-II pusmečiai Visi mokytojai 

 

Mokomoji medžiaga 

Dalyvavimas muzikos ir dailės 

projekte su Nemenčinės gimnazijos 

moksleiviais 

I pusmetis I.Meldaikienė  

Dalyvavimas konferencijoje 

Aukštaitijos krašto mokytojams 

I pusmetis I.Meldaikienė  

Miesto dailės olimpiada 

mokykloje 

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja Rūta 

Pelegrimienė, 

mokytoja Rita 

Juodelienė 

Švietimo skyriaus 
lėšos, mokyklos lėšos 

Dalyvauti respublikos muzikos 

mokyklų projekte „Atsigręžk“ 

I-II pusmetis S. Urbonavičienė Lėšos transportui. 

Mokyklos muzikos rašto ir kultūros 

pažinimo bei solfedžio viktorina – 

konkursas 4-8 kl. mokiniams 

II pusmetis Teorinių dalykų 

mokytojai 

Padalomoji medžiaga 

Dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 

I-II pusmečiai Visi mokytojai Lėšos transportui. 

Išvykos į respublikinius festivalius 

ir kitus renginius. 

I-II pusmečiai Visi mokytojai Lėšos transportui 

Konkursų laureatų koncertas 

„Vaikystės muzika“. 

I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja S. 

Urbonavičienė 

Lėšos skatinimo 

dovanėlėms. 

Gabių vaikų muzikai festivalis 

„Aukštaitijos talentai“ Rokiškyje 

I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui             

S. Urbonavičienė 

Lėšos transportui. 

Dailės diplominių darbų gynimas 

mokykloje. 

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, dailės 

dalykų mokytojai 

 

Diplominių darbų paroda ir diplomų 
įteikimas Koplyčioje 

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

Lėšos parodų 

eksponavimui 

Dalyvavimas gatvės muzikos 

dienoje 

I pusmetis J.Kanaporis, 

U.Butkus ir kiti 

mokytojai 
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Pradinių klasių mokinių darbų 

paroda skirta Vaikų gynimo dienai 

Kultūros centre 

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, dailės 

dalykų mokytojai 

Lėšos parodų 

eksponavimui 

Mokinių darbų parodos įvairiose 

miesto erdvėse (Anykščių 
poliklinikoje,miesto bibliotekoje ir kt. 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, dailės 

dalykų mokytojai 

Lėšos parodų 

eksponavimui 

 

 

 

 

 

  2. Tikslas 

Skatinti bendruomenės narių aktyvumą siekiant mokyklos bendruomenės  tobulėjimo, 

pilietiškumo ir tautiškumo, atrandant naujas veiklos kryptis.   

Uždaviniai 

- siekti aktyvesnio tėvų ir vaikų dalyvavimo planuojant moksleivių individualias programas; 

- skatinti bendruomenės aktyvumą, pilietiškumą ir tautiškumą dalyvaujant įvairiose veiklose su 

socialiniais partneriais;  

- atlikti tikslingas mokinių, tėvų ir mokytojų apklausas, siekiant įvertinti bendruomenės narių 

poreikių kaitą. 

Rezultatai 

 - ištyrus bendruomenės narių poreikius, planuojama mokyklos veikla taps tikslingesnė; 

-  pagerės mokinių savarankiško darbo kokybė, ugdymosi pasiekimai; 

- mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvaudama įvairiose veiklose, įgis daugiau savarankiškumo,  

kūrybiškumo pilietiškumo. 

 

 

Priemonė Įvykdymo 

laikas per 

mokslo metus 

Atsakingi asmenys Resursai 

Koncertų ciklas vaikų ir senelių 

globos namų gyventojams 

„Muzika gydo sielą“. 

Visus metus Direktorė  

K. Vičinienė 

 

Lėšos transportui 

Klasių koncertai –susirinkimai 

tėvams . 

I – II 

pusmečiai 

Visi mokytojai, 

mokiniai ir tėvai. 

Koncertų programos, 

mokyklos puošybos 

elementai. 

Koncertai- edukacinės pamokos  

 vaikų-lopšelių darželių ir 

pradinių klasių vaikams, vaikų ir 

jaunimo užimtumo centro 

lankytojams. 

I-II pusmečiai S. Urbonavičienė 

Metodinė taryba 

Lankstinukai, 

koncertinės 

programos 

Parodėlės, dailės skyriaus 

pristatymas vaikų-lopšelių 

darželių ir pradinių klasių 

I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Rūta 
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vaikams, vaikų ir jaunimo 

užimtumo centro lankytojams 

Pelegrimienė,dailės 

mokytojai 

Pirmokų krikštynos – tradicinis 

renginys mokykloje 

I pusmetis Mokiniai  

Mokytojų dienai skirta paroda 
mokykloje, savivaldos diena 

I pusmetis Mokiniai  

Užgavėnių kaukių paroda miesto 

bibliotekoje 

I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Rūta 

Pelegrimienė,dailės 

mokytojai 

 

Šv. Velykoms skirta paroda 

(velykinio atviruko, kiaušinio 

projektai) mokykloje 

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Rūta 

Pelegrimienė,dailės 

mokytojai 

 

Naujametinė paroda 

mokykloje,mokyklos puošimas 

I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Rūta 

Pelegrimienė,dailės 

mokytojai 

 

Mokyklos mokinių koncertai kitų 

mokyklų mokinimas 

„Klasiokams“. 

II pusmetis Metodinė taryba Skelbimai, 

programėlės 

Pertraukos koncertai. I-II pusmečiai Visi mokytojai, 

mokiniai. 

 

Projektas „Muzikos magija“ II pusmetis  R. Bladikytė Skelbimai, 

programėlės 

Proginiai koncertai miesto 

kultūrinėse erdvėse 

I-II pusmečiai S. Urbonavičienė Skelbimai, 

programėlės 

Dalyvavimas projektuose su 

socialiniais partneriais. 

I-II pusmečiai S.Urbonavičienė 

R.Pelegrimienė 

Lėšos transportui 

Koncertų ciklas „Kompozitoriai. 

Datos. Jubiliejai“ 

I-II pusmečiai J.Novikienė  

Mokyklos bendruomenės šventė 

– maratonas „Tutti“ 

II pusmetis Metodinė taryba Lėšos šventės 

organizavimui 

Kovo 11- osios koncertas „Mūsų 

viltys“ 

I pusmetis  Direktoriaus 

pavaduotoja  

S. Urbonavičienė 

Lėšos šventės 

organizavimui 

Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai d. 

skirta paroda Kultūros centre.  

II pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja Rūta 

Pelegrimienė 

Lėšos parodų 

eksponavimui 

Kovo 11-ajai Svėdasų kultūros 

centre mokinių darbų paroda 

 

II piusmetis Mokytoja Jūratė 

Vingrienė 
Lėšos parodų 

eksponavimui, 

transportui 

Bendruomenės šventė „Šeimų 

koncertas“ 

I pusmetis J. Novikienė 

S.Urbonavičienė 

Lėšos šventės 

organizavimui 



 

 

12 

Mokinių ir mokytojų koncertų 

ciklas „Muzikos instrumentai 

prisistato“ 

I pusmetis Visi mokytojai  

II- ojo pusm. Pagrindinio 

ugdymo kurso mokinių darbų 

peržiūra –paroda 

I, II pusmečiai Visi mokytojai, 

mokiniai ir tėvai 

 

Tradicinis renginys Niūronyse 

„Bėk, bėk, žirgeli“. Eksponatų 

gamyba, paroda- piešinių , 

skulptūros darbų, erdvinių 

kompozicijų 

II pusmetis Visi mokytojai, 

mokiniai 

Savivaldybės, 

mokyklos lėšos 

Dalyvavimas miesto šventėje per 

Onines (mokiniai ir mokytojai) 

paroda mieste 

 Mokytojai, 

mokiniai 

Lėšos parodų 

eksponavimui 

2020 m. diplominių darbų paroda 

Kultūros, Švietimo ir sporto 

skyriuje 

Visus metus R.Pelegrimienė Lėšos parodų 

eksponavimui 

Išvykos mokiniams, jų tėvams  

bei mokytojams  į LNOBT 

spektaklius 

Visus metus R. Uturytė Lėšos transportui 

Išvykos mokiniams į parodas ir 

muziejus Vilniuje, Kaune ir 

kituose miestuose. 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja Rūta 

Pelegrimienė 
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