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ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS    

 

Situacijos analizė 
 

Ilgalaikę pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigė 17 mokinių, palyginus su 2019 - 

2020 m. m.  jų ugdymosi rezultatai tokie: 

Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (procentais)

 
Padaugėjo labai gerai besimokančių moksleivių skaičius, sumažėjo gerai besimokančių,  

 patenkinamai besimokančių moksleivių nebuvo. 

 

Solfedžio dalyko ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Sumažėjo labai gerai besimokančių, padidėjo gerai ir patenkinamai besimokančių moksleivių 

skaičius. 
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Ilgalaikę pagrindinio dailės ugdymo programą baigė 11 mokinių, palyginus su 2020-2021 

m. m.  jų ugdymosi rezultatai tokie: 

Piešimo dalyko ugdymo rezultatai (procentais) 

,  

 Padaugėjo labai gerai besimokančių, sumažėjo gerai besimokančių mokinių skaičius 

Tapybos dalyko ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Padaugėjo labai gerai besimokančių.  

Kompozicijos (tekstilės kompozicijos) dalyko ugdymo rezultatai( procentais) 
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Padidėjo labai gerai besimokančiųjų mokinių skaičius.  

Skulptūros (keramikos) dalyko ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Padidėjo labai gerai besimokančiųjų mokinių skaičius. 

Dailėtyros dalyko ugdymo rezultatai( procentais) 

 
Padidėjo labai gerai besimokančiųjų mokinių skaičius. 

 

Mokykloje 2020-2021 m. m. dirbo  29 mokytojai: 
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Mokytojai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai 

7 7 15 
 

Siekiant įgyvendinti  mokyklos 2021 - 2025 metų Strateginį planą įgyvendinti šie 2021 

metų veiklos plano tikslai: 

- Atnaujinti esamas ir parengti naujas ugdymo programas atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius ir kintančią aplinką. 

Atsižvelgus į bendruomenės poreikius ir į mokytojų siūlymus parengta ir į ugdymo planą 

įtraukta nauja mėgėjų dailės ugdymo programa, atnaujintos esamos ugdymo  programos. 

Ugdymo procesas tapo patrauklesnis, labiau atitinkantis moksleivių poreikius ir galimybes. 

Kadangi ugdymo procesas ilgą laiką buvo vykdomas nuotoliniu mokytojai stengėsi praturtinti 

ugdymo turinį naudodami įvairias platformas, programėles bei kitas informacinių 

technologijų priemones. Virtualiai bendraudami su kolegomis ir socialiniais partneriais atrado 

daug naujų galimybių mokinių darbų bei pasiekimų  sklaidai.  

Ugdymo procesą efektyvumą praturtino šie renginiai:  

- III Respublikinis muzikos ir meno mokyklų R.Kašponio vardo festivalis ,,Linksmasis 

pratimėlis", kuriame dalyvavo 3 klasės mokiniai ir mokytoja; 

- gitaros klasės mokinių netradicinis koncertas – išvyka stovyklavietėje prie Rubikių ežero;  

- XII kanklininkų vasaros stovykla ,,Skambantys kankleliai". Stovykloje dalyvavo per 100 

dalyvių iš visos Lietuvos ir mūsų mokyklos kanklininkės su savo mokytoja; 

- virtualios dirbtuvės sus dailininke I. Dargužyte ir R. Grigaliūnu kuriose dalyvavo Dailės 

skyriaus mokiniai su savo mokytoja; 

- kūrybinės dirbtuvės su dailininke M. Šnipaite dalyvaujant Dailės skyriaus baigiamosios 

klasės mokiniams ir jų mokytojams; 

- eksponuota 7 klasės mokinės F. Bagočiūnaitės autorinė kūrybinių darbų paroda; 

- eksponuota suaugusiųjų klasės kūrybinių darbų paroda; 

- eksponuota virtuali K. Tamošiūno autorinių darbų paroda; 

- miesto bendruomenei pristatyta dailės skyriaus baigiamosios klasės darbų paroda. 

Dalyvauta rajoniniuose renginiuose: 

- Valstybės dienos minėjime mokyklos mokiniai ir mokytojai  koncertavo iškilmingoje  

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje; 

- Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje , Anykščių rajono 

savivaldybės Antano Baranausko literatūrinės premijos įteikimo renginyje koncertavo 

kanklininkė ir jų mokytoja. 

- Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje pavaduotoja R. 

Pelegrimienė  analizavo kūrinių atsiradimo aplinkybes, pristatė  tapytojo A. Savicko tapybos 

darbus; 

- Dailės skyriaus mokytojai dalyvavo dailės ir kino meno brando egzaminų  komisijoje; 

- Organizuota kūrybinių darbų paroda „Rudens spalvos; 

- Dailės skyriaus mokiniai ir mokytojai sukūrė ekspoziciją „Stotelė“ Anykščių miesto šventei 

„Obuolinės“ 

- Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo rajoninėje dailės olimpiadoje. Laimėta pirma vieta. 

Dalyvauta respublikiniuose renginiuose: 

- Akordeono muzikos festivalyje „Lietuvių kompozitorių kūriniai“ dalyvavo akordeono klasės 

mokiniai ir jų mokytoja; 
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- Populiariosios muzikos festivalyje „Pop kanklės -2021“dalyvavo kanklių klasės mokiniai ir 

jų mokytoja; 

- Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo respublikinėje dailės olimpiadoje.  

Dalyvauta respublikiniuose konkursuose: 

- Meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo 15 oje respublikinių konkursų. Laimėta 1 

GRAND PRIX , vienuolika  1 vietos, šešios 2 vietos, devynios trečios vietos, trys diplomai. 

Dalyvauta respublikiniuose renginiuose: 

Dalyvauta tarptautiniuose konkursuose: 

Meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo 17 oje tarptautinių konkursų. Laimėta 1 GERAND 

PRIX, trylika 1 vietų, vienuolika  2 vietų ir 1 trečia vieta, 7 mokiniai tapo dailės konkursų laureatais 

ir nominantais. 

Dalyvauta projektuose: 

- Anykščių rajono savivaldybės Tilto gatvės projektas.  

2021 gruodžio 6 – 23 dienomis vyko kalėdinių renginių ciklas Tilto g., komplekse kuriame 97 

proc. meno mokyklos mokinių  ir mokytojų surengė 22 koncertus bei 40 atvirų dailės pamokų 

netradicinėse erdvėse.Buvę mokyklos mokiniai tapę profesionaliais muzikais, mokytojai atlikėjai 

pristatė miesto bendruomenei 6 profesionaliosios muzikos koncertus. Mokyklos mokytojai – 

dailininkai ir buvę mokyklos mokiniai surengė 5 kūrybines dirbtuves.  

- Kiekvienais metais mokykla dalyvauja respublikos socialiniame muzikos mokyklų projekte 

„Atsigręžk“. Kalėdiniame laikotarpyje Anykščių ir Vilniaus Naujosios Vilnios meno mokyklų 

mokinių CD ir kalėdiniai sveikinimai išsiųsti Burbiškio, Svedasų, „Sidabrinio amžiaus“ socialiniams 

senelių globos namams ir Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrui. 

      - bendradarbiaujant su Pasaulio anykštėnų bendrija mokiniai sukūrė kalėdinius atvirukus, kurie 

išsiųsti visiems pasaulio anykštėnams. 

 

SSGG ANALIZĖ 

 

                Stipriosios pusės:  

Mokykloje yra platus  meninių krypčių pasirinkimas, veiklos prieinamumas. 

Ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, planuojamas taip, kad mokinys galėtų 

pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes. 

Mokykloje daug dėmesio skiriama darbui su itin gabiais mokiniais. 

Aktyvi koncertinė, konkursinė, projektinė, parodinė veikla. Mokiniai dalyvauja rajono, 

respublikos bei tarptautiniuose koncertuose, parodose, konkursuose, festivaliuose bei projektuose. 

Aktyviai vykdoma švietėjiška veikla, edukacinės išvykos, ekskursijos. 

Vykdomi kryptingo vaikų ir jaunimo užimtumo projektai. 

Mokykloje kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti 

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

bendradarbiaujantys tarpusavyje. 

Bendradarbiaujama su miesto kultūros įstaigomis, šalies meno mokyklomis, žymiais 

respublikos atlikėjais, kompozitoriais, dailininkais.  

                  

 Silpnosios pusės:  

Asmeninių individualių instrumentų trūkumas neigiamai atsiliepia ugdymo procesui. 

Trūksta lėšų instrumentams, kitoms priemonėms atnaujinti, moderniai įrangai įsigyti.  
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                  Dėl plačios mokinių popamokinės veiklos ir per didelio užimtumo, mokinių važinėjimo 

iš kaimo vietovių, sunku derinti tvarkaraščius, koncertų grafikus, kenčia ugdymosi kokybė. 

 

Galimybės:  

Siekti mokyklos pažangos ir kokybiško formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – 

FŠPU) ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų įgyvendinimo, atsižvelgiant į 

kintančią aplinką ir poreikius, nuolat atnaujinti esamas ir parengti naujas ugdymo programas.  

Tinkamai pritaikyti erdves, kuriose būtų galima rengti edukacines programas, organizuoti 

ugdymą rajono mokiniams. 

Gerinti ugdymo kokybę keliant mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą. 

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą. 

 

Grėsmės:  

Rajono gyventojų mažėjimo tendencija, pragyvenimo lygio ir kultūros vertybių kaita.  

Dėl didėjančio mokinių užimtumo bendrojo ugdymo mokyklose, popamokinėje veikloje 

silpnėja fizinis ir emocinis mokinių pajėgumas. 

Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, prarandamas bendruomeniškumas, 

silpnėja ugdymosi kokybė, prarandama motyvacija. 

 

I Tikslas. Atlikti mokyklos įsivertinimą ugdymo turinio kokybės gerinimo , psichologinės ir 

psichosocialinės aplinkos srityse. 

 

 Uždaviniai 

-  Atlikti mokinių ir tėvų apklausas ugdymo turinio kokybės gerinimui; 

- Atlikti mokinių ir tėvų apklausas psichologinės ir psichosocialinės aplinkos srityje; 

- Apklausose gautų duomenų analizavimas ir panaudojimas veiklos tobulinimui; 

Rezultatai 

-  mokytojų inovatyvių metodų taikymas duos  geresnių ugdymo rezultatų; 

- geresnė ugdymo turinio kokybė suteiks galimybę  mokiniui geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, 

- psichologinės aplinkos gerinimas įtakos mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

 

Priemonė Įvykdymo 

laikas 

metus 

Atsakingi asmenys Resursai 

 Seminaras psichologine tema  2022  K. Vičinienė 

S. Urbonavičienė 

R.Pelegrimienė 

Lėšos semonaro 

apmokėjimui 

Aklausa tėvama ir mokiniams 

ugdymo turinio tema 

2022 K. Vičinienė 

S. Urbonavičienė 

R.Pelegrimienė 

Žmogiškieji resursai 

Apklausa tėvas ir mokiniams 

pcichologine ir psichocialine tema 

2022 K. Vičinienė 

S. Urbonavičienė 

R.Pelegrimienė 

Žmogiškieji 

reswursai 

Mokinių dalyvavimas  

respublikiniuose ir tarptrautiniuose 

konkursuose 

2022 Mokyklos mokytojai  
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Mokinių dalyvavimas rajoninėse 

olimpiadose  
2022  Mokyklos mokytojai  

Mokinių dalyvavimas rajoniniuose 

renginiuose  

( festivaliuose, miesto šventėse ir kt.) 

2022 Mokyklos mokytojai  

Tarptautinio konkurso „Muzikinė 

akvarelėę – 2022“ ir respublikinio 

„Tonacijų spalvos“ 

2022   

Parodų organizavimas ir 

eksponavimas ( užgavėnių kaukių 

paroda, velykinė paroda, 

baigiamosios klasės kūrybinių darbų 

paroda, paroda „Bėk, bėk žirgeli 

šventei“  ir kt. ) 

2022   

Savivaldos dienos organizavimas 

 
2022   

Pirmokų krikštynų organizavimas 

Dailės skyriaus mokiniams 
2022   

 

 2. Tikslas 

Plėtoti modernių technologijų diegimą ir naudojjimą ugdymo procese. 

 Uždaviniai 

-didinti modernių ugdymo priemonių skaičių; 

- skatinti mokytojus naudoti modernias ugdymo priemones ;  

- organizuoti mokymus naujų kompiuterinių programų įsisavinimui. 

Rezultatai 

 - padidės ugdymo patrauklumas; 

-  atsivers platesnės galimybės mokymo turinio pateikimui. 

 

Priemonė Įvykdymo 

laikas per 

mokslo metus 

Atsakingi asmenys Resursai 

Mokymų darbo su IT 

organizavimas. 

I-II pusmečiai K.Vičinienė 

S. Urbonavičienė 

R.Pelegrimienė 

Žmogiški resursai 

2 stacionarių kompiuterių 

įsigijimas 

I pusmetis L.Vaicekauskas Lėšos kompiuterių 

įsigijimui. 

Planšetinių kompiuterių 

įsigijimas  

I_II pusmečiai  L.Vaicekauskas Lėšos kompiuterių 

įsigijimui. 

Spausdintuvo ir kopijavimo 

aparato įsigijimas 

II pusmetis L.Vaicekauskas Lėšos spausdintuvo ir 

kopijavimo aparato 

įsigijimui. 

Reikmenų dailės pamokoms 

įsigijimas 

I - II 

pusmečiai 

R. Pelegrimienė Lėšos reikmenų 

įsigijimui. 

Edukacinių erdvių atnaujinimas II pusmetis R. Braknys Lėšos edukacinių 

erdvių atnaujinimui. 

 

 

PRITARTA 

Anykščių meno mokyklos tarybos  

2022 m. vasario 2 d.  

posėdžio protokolu Nr. MT2-1                            


