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       Atsižvelgiant į Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetą, susijusį su metiniu veiklos 

planu: (pagal PRSPP*) Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas, įgyvendinant savivaldybės strateginį 

tikslą - diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, gerinti 

švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą ir Mykolo Oginskio meno mokyklos metinės 

programos tikslą - tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius neformaliojo ugdymo 

įstaigose bei uždavinį - organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką neformaliojo 

ugdymo įstaigose – buvo vykdoma metinė Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos veiklos 

organizavimo programa.  

Mokyklos veiklos prioritetai 2022-2023 m. m. 

1. Ugdymas turi būti kokybiškas: 

1. Tradicijų ir naujovių dermė  

2. Integralumas (integruotos programos, integruoti projektai, įvairios integruotos meninės 

akcijos ir pan. - atverti erdves kūrybiškumui) 

3. Susietas su technologijomis 

4. Užtikrinantis pasirengimą ugdymo tęstinumui aukštesnėse meninio profilio institucijose 

2. Ugdymas turi būti įtraukiantis mokinius: 

1. Mokymasis turi būti sąmoningas 

2. Reguliarus individualios pažangos peržiūrėjimas  

3. Gera mokinio savijauta 

3. Ugdymas turi remtis praktine veikla. Meninė raiška: koncertai, parodos, meninių - edukacinių  

projektų plėtojimas, kūrybinės stovyklos ir pan. 

       Ugdymosi programos, ugdytinių kontingento komplektavimas.  

2022 m. mokinių skaičius išaugo nuo 582 iki 632. 2022 m. spalio 1 d. duomenimis, Plungės Mykolo 

Oginskio meno mokykloje mokėsi 632 mokiniai. 506 mokiniai – pagal 27 FŠPU muzikos, dailės 

ir šokio ugdymosi programas, 126 mokiniai – pagal ilgalaikes ankstyvojo, jaunimo meninės raiškos 

ir išplėstinio neformaliojo ugdymo programas. Mokykla įgyvendina 9 NVŠ programas, 

finansuojamas iš NVŠ krepšelio, kurias lankė 123 mokiniai. 

Mokiniai į mokyklą mokytis vykdavo iš Plungės miesto ir 41-os kaimiškos rajono vietovės. 

Siekdama užtikrinti paslaugų prieinamumą, viešumą, lygias galimybes besimokantiems ir 



ketinantiems mokytis meno mokykloje vaikams ir jaunimui, mokykla 2022 m. veiklą viešino savo 

internetinėje svetainėje, facebook‘o paskyroje, mokinių priėmimą vykdė skelbdama informaciją 

mokyklos svetainėje, spaudoje, savivaldybės tinklapyje. Mokykloje tęsiamas 2017 m. pradėtas 

suaugusiųjų neformalus muzikinis ir dailės ugdymas. Pagal šias programas mokėsi 7 suaugę 

asmenys.  

       Pedagogai, kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla.  

Stiprūs mokyklos intelektualiniai resursai. 2022 m. mokinius ugdė 49 nuolat besitobulinantys ir 

rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai: 2 mokytojai ekspertai, 24 mokytojai metodininkai, 

15 vyr. mokytojų, 8 mokytojai, 15 koncertmeisterių: 4 koncertmeisteriai metodininkai, 9 vyr. 

koncertmeisteriai, 2 koncertmeisteriai. 2022 metais 1 pedagogas įgijo aukštesnę mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Siekiant metodinės veiklos organizavimo sisteminimo bei nuoseklumo ją įgyvendinant parengta, 

mokyklos direkcinėje metodinėje taryboje ir mokytojų taryboje aptarta,  2022 m. gegužės 2 d. 

Mokyklos direktorės įsakymu Nr. V-28 patvirtinta ,,Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos 

metodinio darbo ir darbuotojų profesinio tobulinimo(si) programa 2022-2024 m.“    

2022 m. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai parengė ir virtualiu arba kontaktiniu 

būdu įgyvendino 15 kvalifikacijos tobulinimo programų įvairių dalykų meninio ugdymo 

mokytojams. 

2022 m. I pusmetį: 

2022-01-12 – „Dainininkų vokalo formavimo metodai, pasiruošimas dainininkų konkursams“  

Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė-2022“ rajoninio etapo dalyvių 

mokytojams.  

2022-03-02 – „Muzikos kūrinių, skirtų fortepijoniniams ansambliams, interpretavimas ir mokinių 

sceninės patirties ugdymas“ fortepijono mokytojams.   

2022-03-16 – „Jaunųjų pianistų ruošimas konkursams. Balio Dvariono kūrinių interpretacijos 

principai” fortepijono mokytojams, rengiantiems mokinius XXII B. Dvariono nacionaliniam 

pianistų ir stygininkų konkursui. 

2022-03-30 – „Inovatyvūs mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodai ir tarptautinio 

muzikinio bendradarbiavimo plėtra“. Pranešėjai mokyt. eksp. A. Urniežius, Vidmantas Bėkša ir 

Egidijus Miknius. 

2022-04-21 - ,,Bendruomeninių ryšių kūrimas ir plėtra ugdymo įstaigoje“. Lektorius - psichologas, 

švietimo lyderystės konsultantas Audrius Matiukas. 

2022-04-08 – „Vaikų klasikinio šokio mokymo ypatumai ir kompozicijos“ baleto mokytojams.  

2022-04-13 – „Ansamblinio muzikavimo ypatumai“ styginių instrumentų mokytojams.  

2022-05-06 – „Ankstyvojo amžiaus vaikų mokymo groti akordeonu metodika“ akordeono 

mokytojams. Pranešėja mokyt. eksp. Laima Jundulienė. 

2022-05-11 – „Darbo su džiazo solistais, ansambliais, specifika“. Pranešėjas Eugenijus Vedeckas, 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendo vadovas. 

2022-06-14,15 – Edukacinė išvyka - kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Baltijos šalių muzikos 

ir meno mokyklų geroji patirtis“. 

2022 m. II pusmetį: 

2022-10-13 – „Kūrybinės jungtys, plėtojant meninio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą“. 

Metodinis tarpmokyklinis mokytojų susitikimas Akmenės rajono meno mokykloje 

2022-10-28 – Regioninė dailės mokytojų konferencija „Kūryba, neturinti ribų“. Pranešėjai - mokyt. 

metod. Ž. Meištininkienė, S. Galvadiškytė, L. Danilevičienė, V. Simutis 

2022-11-22 (nuotoliniu būdu) – ,,Dainininkų meistriškumo ugdymas ir emocinės raiškos būdai, 

atliekant populiariąją muziką“ vokalo mokytojams. 

2022-11-29 – „Muzikinės improvizacijos teoriniai ir praktiniai aspektai“ regiono gitaros 

mokytojams. Pranešėjai vyr. mokyt. V. Lūža ir S. Mikailienė. 

2022-11-30 (nuotoliniu būdu) – ,,Džiaziniai štrichai pradedantiesiems, teisinga artikuliacija“ 

pučiamųjų instrumentų mokytojams, IV tarptautinio varinių pučiamųjų instrumentų džiazinės 

pjesės konkurso „Grok – improvizuok“ dalyviams. Pranešėjai - mokyt. eksp. Artūras Urniežius ir 

Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos mokytojas Egidijus Miknius. 



Visi mokytojai tobulino kvalifikaciją, dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Pedagogų, kėlusių kvalifikaciją 5 dienas per metus, dalis – 82 proc. Pedagogų, dalyvavusių 

gerosios patirties sklaidoje, dalis – 44 proc.  

Per praėjusius mokslo metus įvairių dalykų mokytojai parengė ir pristatė kolegoms 5 metodinius 

pranešimus, vedė 3 atviras pamokas, surengė 4 dalykinius metodinius susitikimus su aukšto 

meistriškumo mokytojais iš kitų mokyklų bei atlikėjais (pvz. pasaulinio garso violončelininku, 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, Lietuvos muzikų sąjungos garbės nariu, 

prof. Davidu Geringu, kuris vedė meistriškumo pamokas violončelininkams. Susitikime dalyvavo 

Latvijos Saldus muzikos mokyklos violončelės klasės mokiniai ir mokytojai.) 2022-09-28. 

Mokykloje įvyko metodinis susitikimas bei mokyklos veiklos ir edukacinių erdvių pristatymas 

Latvijos Saldus muzikos mokyklos mokytojų kolektyvui. 

     Kultūrinių programų įgyvendinimas, projektinė veikla. Meno mokykloje išplėtotos vaikų 

saviraiškos, socializacijos ir profesinio orientavimo galimybės (koncertai, meistriškumo konkursai, 

mokyklos inicijuoti ir rengiami tradiciniai tarptautiniai, respublikiniai ir regioniniai meniniai 

projektai, plenerai, edukacinės ir koncertinės išvykos, kūrybinės stovyklos, bendradarbiavimas 

šalies ir tarptautiniu lygiu ir kt.). Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, puoselėdama miesto 

muzikinio švietimo ir kultūros istorijos tradicijas, įgyvendina dvi didelės apimties ugdomąsias ir 

kultūrines edukacines programas: „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“ 

ir „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“ (M. K. Čiurlionis). Šių programų filosofiniu pagrindu aktyviai 

vykdoma mokyklos projektinė veikla naujai, įvairiapusiškai papildo meno mokyklos ugdymo 

procesą ir kuria unikalią mokyklos kultūrą, praplečia mokyklos bendruomenės akiratį, sprendžia 

kryptingo vaikų užimtumo ir įtraukimo į pozityvią meninę koncertinę veiklą problemas, aktyvina 

ugdymo procesus regiono muzikos ir meno mokyklose, intensyvina Plungės miesto jaunimo 

kultūrinį gyvenimą.  

Šių programų pagrindu 2022 m. meno mokykloje buvo organizuota ir įgyvendinta 10 regioninių, 

respublikinių ir tarptautinių projektų, kurie vyko nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. 

2022 m. I pusmetį: 

2022-03-02 – X respublikinis muzikos ir meno mokyklų fortepijoninių ansamblių festivalis- 

konkursas „Muzika sujungia mus“,  skirtas Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui; 

2022-03-30 – Virtualus tarptautinis pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursas „Pavasario 

trimitai“, skirtas Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui; 

2022-04-12 – VIII respublikinis klasikinio šokio festivalis-konkursas „Arabeskas“, skirtas Plungės 

vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui; 

2022-04-06 – II respublikinis ansamblinio muzikavimo festivalis-konkursas „Primo Violino“, 

skirtas Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui; 

2022-05-06 – Respublikinis akordeono instrumentinės muzikos festivalis „Akordeono spiečius“,  

skirtas Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui; 

2022 m. II pusmetį: 

2022-09-17 – Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų styginių orkestrų festivalis „Rudens 

akvarelė M. K. Čiurlioniui“; 

2022-11-19 – IV tarptautinis vaikų ir jaunimo populiariosios dainos festivalis-konkursas „Maestro 

ruduo“; 

2022-11-30 – III tarptautinis vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų instrumentų džiazinės pjesės 

konkursas „Grok – improvizuok“. 

Mokykla įsiliejo į nacionalinių projektų vykdymą. Jai buvo patikėta organizuoti: 

2022-01-12 – Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė" rajoninį etapą; 

2022-03-16 – XXII B. Dvariono nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso II turą (regioninį). 

Vasaros stovyklos. 

2022 m. vasaros atostogų metu Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla mokiniams organizavo 

2 kūrybines vasaros stovyklas: 

2022-06-20-23  – Pučiamųjų instrumentų orkestro, šokėjų grupės prie orkestro ir berniukų choro 

stovykla „Skambantys vasaros akordai“ Palangoje. Projektui buvo gautas Plungės rajono 

savivaldybės finansavimas. 



2022-08-22-24 – Styginių instrumentų orkestro kūrybinė stovykla „Vasara su M. K. Čiurlioniu” 

Palangoje.  

Mokykloje įgyvendinta edukacinė veikla. Paminėtos valstybinės šventės, tęstos tradicijos: M. K. 

Čiurlionio gimtadienio minėjimas (gėlių padėjimas prie M. K. Čiurlionio namelio Plungėje), 

pasaulinių muzikos, šokio ir akordeono dienų minėjimai, koncertas muzikų globėjos Šv. Cecilijos 

garbei Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, mokinių kūrybos vakaras ,,Kuriu Lietuvai“, 

integruotas fortepijono ir choreografijos sk. projektas ,,Šokių muzika”, koncertai Tėvo ir Motinos 

dienų minėjimui, didysis koncertas miesto visuomenei ,,Kalėdų belaukiant“ Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centre ir kt. 

Jubiliejinė programa. 2022 m. mokykla pradėjo įgyvendinti 2 metų trukmės jubiliejinių renginių 

programą, skirtą Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui ir Mykolo Oginskio dvaro 

orkestro mokyklos įkūrimo 150-mečiui paminėti. Visi 2022 m. mokyklos svarbiausi projektai buvo 

skirti šių iškilių datų minėjimui, o 2022-06-04 vyko didelės apimties renginys „Menų mugė“, 

skirtas Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui. Jis prasidėjo mokyklos dailės 

skyriaus mokinių dailės darbų parodos atidarymu Plungės miesto vaikų bibliotekoje ir tęsėsi 

Žemaičių dailės muziejuje jungtiniu buvusių ir esamų mokyklos mokinių koncertu bei archyvinių 

fotografijų parodos pristatymu.  

Plėtojant bendradarbiavimą su Plungės miesto bendrojo ugdymo mokyklomis ir ikimokyklinėmis 

ugdymo įstaigomis buvo įgyvendinamas tęstinis tarpmokyklinis projektas „Menų labirintai“ – 

mokyklos veiklos pristatymo renginiai vyko Plungės ,,Ryto“ pagrindinėje ir Senamiesčio 

mokyklose, atvirų durų dienos Plungės bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių bei ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų mokiniams - meno mokykloje. Nuo 2022-09-01 pradėtos įgyvendinti 

bendradarbiavimo veiklos su Plungės lopšeliu - darželiu ,,Rūtelė“, kurių tikslas - ieškoti naujų 

kontingento paieškos formų, užimant meninėmis veiklomis vaikus, atsisakančius miegoti pokaičio 

miegą.    

 Meno kolektyvai.  

2022 m. mokykloje savo veiklas vykdė 23 vaikų ir jaunimo muzikiniai meno kolektyvai: jaunių, 

berniukų ir jaunuolių chorai, jaunučių choras, 2 mokomieji vokaliniai ansambliai, akordeonistų 

orkestras, styginių instrumentų orkestras, lengvosios muzikos ansamblis, kanklių ansamblis, 

birbynių ansamblis, folkloro ansamblis, skudučių ansamblis, liaudiškos muzikos kapela 

„Mykoliukai”, pučiamųjų instrumentų orkestras, pučiamųjų instrumentų ansamblis „Padūkėliai“, 

mušamųjų instrumentų ansamblis, gitarų ansamblis, 2 vokaliniai instrumentiniai ansambliai, 

mišrus instrumentinis ansamblis, estradinio dainavimo ansambliai „Mažasis drugelis“, „Drugelis“ 

ir „Drugys”, 5 klasikinio, istorinio, tautinio ir šiuolaikinio šokio kolektyvai. Taip pat koncertinę 

veiklą vykdė mokytojų senosios muzikos ansamblis „Musica fresca“.  

Ryškiausi mokyklos pasiekimai.  

Mokykla džiaugiasi aukštais pasiekimais meistriškumo konkursuose. 2022 m. Plungės meno 

mokyklos solistai ir meno kolektyvai dalyvavo 41 tarptautiniame, respublikiniame ir zoniniame 

konkurse.  

Muzikos skyrių solistai pelnė 64 tarptautinius, 15 respublikinių ir 10 regioninių laimėjimų,  

kameriniai ansambliai – 35 tarptautinius ir 10 respublikinių laimėjimų, muzikos meno kolektyvai 

- 12 tarptautinių ir 2 respublikinius laimėjimus. 

Choreografijos skyriaus šokio kolektyvai pelnė 27 tarptautinius ir 3 respublikinius laimėjimus. 

Dailės skyriaus mokiniai – 5 respublikinius laimėjimus. 

Mokyklos meno kolektyvai garsino Lietuvos vardą tarptautiniuose renginiuose užsienyje: 

2022-05-14,15 – estradinio dainavimo klasės mokiniai ir vokalinės grupės XXV tarptautiniame 

vokalo konkurse „Tonis pustonis“ Tukume, Latvijoje; 

2022-05-18-23 – chorinio dainavimo jaunių choras XI tarptautiniame chorų ir orkestrų festivalyje 

Venecijoje Italijoje; 

2022-10-05-10 – Šokių ir tautinės muzikos kolektyvai tarptautiniame menų festivalyje „Rudens 

pasaka Tatruose 2022“ Lenkijoje; 



2022-12-01-04 – berniukų ir jaunuolių choras bei chorinio dainavimo jaunių choras chorų 

festivalyje - konkurse „Prague Advent and Cristmas choral festival“ Prahoje, Čekijoje, kur abu 

chorai pelnė sidabro diplomus. 

Mokyklos mokiniai ir meno kolektyvai dalyvavo 16-oje renginių Lietuvoje, iš kurių ryškiausi: 

2022-05-20 – Tradicinis Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“ 

Palangoje; 

2022-06-11,12 – Vakarų Lietuvos dainų šventė; 

2022-10-08 – XXII berniukų chorų festivalis - akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ Kretingoje ir kiti didelės apimties festivaliai bei renginiai. 

Partnerystė.  

Mokykla palaikė ir plėtojo glaudžius ryšius su Plungės miesto partnerio Latvijoje Tukumo muzikos 

mokykla, Kvarelio (Gruzija) meno mokyklomis. Palaikomi muzikiniai - kultūriniai ryšiai su 

Latvijos, Ukrainos muzikos mokyklomis. 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai 2022 m. atiteko Plungės pramonininkų sąjungos įsteigta 

2022 metų socialinio partnerio nominacija. Mokykla glaudžiai bendradarbiavo su Plungės miesto 

bendrojo lavinimo mokyklomis, darželiais, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis, rengdama 

bendrus renginius, koncertuodama. Plungės miesto visuomenei mokykla dovanojo tradicinį renginį 

,,Kalėdų belaukiant“,  tradicinius kalėdinius koncertus tėveliams,  virtualias dailininkų parodas. 

Unikaliuose ir svariuose partnerystės projektuose dalyvavo mokyklos dailės skyrius. 

2022-02-10-12 – kūrybinis simpoziumas „Nidos eskizai“ Vilniaus dailės akademijos Nidos meno 

kolonijoje Nidoje ir Plungės Mykolo Oginskio ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklų 

dailės skyrių jungtinio kūrybinio simpoziumo „Nidos eskizai 2022“ parodos pristatymas Plungėje 

ir Rietave (2022-05-12); 

2022-10-14 – Įgyvendinta dailės skyriaus partnerystė Plungės viešosios bibliotekos projekte 

„Kūrybinės iniciatyvos kultūros paveldo įprasminimui“. Projekto metu vyko Plungės Mykolo 

Oginskio ir Rietavo Kleopo Oginskio meno mokyklų dailės skyrių mokinių pleneras, kurio 

kūrybinis rezultatas –  paroda „Kultūros paveldo įprasminimas meno kūriniuose“; 

Įsivertinimas.  

Mokyklos numatytiems tikslams pasiekti buvo vykdomi ugdymo proceso įsivertinimas ir priežiūra.  

Kas pusmetį kiekvienas mokyklos skyrius analizavo ir įsivertino praėjusio pusmečio veiklą, 

planavo darbų gaires bei prioritetus kitam pusmečiui. Pateiktos visų skyrių darbo apžvalgos ir 

veiklos analizės buvo apibendrintos ir, panaudojant jų duomenis, parengta 2020-2021 m. m. 

mokyklos ugdomojo darbo ir veiklos analizė, kurioje įsivertinti mokyklos privalumai, trūkumai, 

galimybės ir grėsmės, duomenys panaudoti numatant kitų metų mokyklos veiklos strategijos 

kryptis, tobulintinas sritis. 

2022 m. sausio mėn. vyko darbuotojų metiniai pokalbiai. Administracijos darbuotojai turėjo 

individualius pokalbius, pedagogai – skyriais. Kiekvienas mokyklos skyrius 2022 metais įsivertino 

savo praėjusių metų veiklą ir nusimatė veiklos tikslus ir uždavinius kitiems metams. Įsivertinama 

buvo skyriaus ir mokyklos lygmenimis. Numatyti skyrių uždaviniai apėmė ugdomąją, metodinę, 

kvalifikacijos tobulinimo veiklas bei veiklą mokyklos bendruomenei. Numatyti  tikslai ir 

uždaviniai aptarti mokyklos mokytojų taryboje ir kaip bendri mokyklos strateginiai uždaviniai 

įtraukti į metinę veiklos programą.  

Išorinis vertinimas. 

2021 metais mokykla, rengdama dokumentus tobulindama savo veiklą, rėmėsi 2020 m. mokykloje 

atlikto Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus Plungės Mykolo Oginskio meno 

mokyklos 2019 metų inventorizacijos atlikimo vertinimo ir vidaus audito ataskaitoje pateiktomis 

ir įgyvendintomis rekomendacijomis bei 2020 m. mokykloje atlikto Plungės rajono savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio ir teisėtumo audito pateiktomis ir įgyvendintomis 

rekomendacijomis.  

Ugdymo proceso modernizacija, aplinkos gerinimas. Mokykloje sukurta palanki kultūrinė, 

estetinė aplinka, tvirta materialinė techninė bazė, kurios, atsižvelgiant į tiriamus mokyklos ugdymo 

ir kt. bendruomenės poreikius ir turimus resursus nuolat atnaujinamos ir modernizuojamos. 

Mokykla įsigijo:  



Akordeono skyrius - akordeonus 4 vnt., spintas stumdomomis durims akordeonams laikyti 8 vnt., 

natų stovus 4 vnt., Dainavimo skyrius belaidžius mikrofonus 3 vnt., koncertinius rūbus: švarkus 

22 vnt.,sukneles 7 vnt., dainų knygas 8 vnt., Choreog. sk. dvivietes spinteles rūbams 19 vnt., 

nagines 20 vnt., sukneles 30 vnt., batelius 7 poras., Styginių instr. sk. smuikus 2 vnt., spintą 1 vnt., 

kanifoliją 6 vnt., dėklą violončelei 1 vnt., Tautinių instr. sk. skudučių 3 komplektus., stygas 10 

vnt., mušiklį 10 vnt., derinimo raktą 1 vnt., tonacinį keitiklį 10 vnt., Dailės sk. molio 140 kg, 

glazūros įvairių spalvų 40 kg, fotoaparatą, blykstę, atminties kortelę, kanceliarinių prekių už 600 

Eur, ūkinių prekių už 400 Eur. Pučiamųjų instr. sk. trimitus 3 vnt., klarnetą 1 vnt., kornetą 1 vnt., 

pūstukus 4 vnt., stovą trombonui 1 vnt., Teorijos sk. solfedžio vadovėlių 40 vnt., spausdinimo 

popierių 6 pak., spausdinimo dažų kasetes 4 vnt., Estrados sk. nešiojamą kolonėlę 1 vnt., stygas 

gitarai 6 kompl., prispaudėjaus gitarai 4 vnt., elektrinių būgnų komplektą, mikrofoną 1 vnt., 

Fortepijono sk., spintą su stiklu 1 vnt., nešiojamą kompiuterį, muzikines dežutes 2 vnt., natų 

rinkinius 12 vnt., Biblioteka įsigijo naujos muzikinės literatūros, natų rinkinių ir kt. spaudinių už 

1423,50 Eur, sofą vaikų poilsio kampeliui. 

Vadovų indėlis tobulinant administravimą.  

         Direktorė Rita Urniežienė – Lietuvos švietimo vadovų asociacijos narė, Lietuvos muzikos ir 

meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė, Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų kuratorė. 

2022 m. dalyvavo tarybos veikloje ir susitikimuose su Švietimo ministerijos atstovais bei teikė 

pasiūlymus asociacijai diskutuojant FŠPU ugdymo programų klausimais ir tobulinant naująją NVŠ 

koncepciją. R Uniežienė – Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos narė, prisidedanti prie 

Klaipėdos ir Žemaitijos regionų kultūrinio gyvenimo aktyvinimo ir regioninių renginių 

organizavimo. Direktorė, deleguota vadovų asociacijų, dalyvavo komisijose vertinant pretendentus 

į Skuodo meno mokyklos ir Plungės „Saulės“ gimnazijos vadovus. R. Urniežienė dalyvavo Plungės 

rajono savivaldybės švietimo tarybos, kultūros tarybos ir komisijos ryšiams su užsieniu veiklose. 

Rita Urniežienė 2022 metais tobulino vadybines ir dalykines kompetencijas 13 kvalifikacijos 

tobulinimo renginių: kursuose „Mobingas švietimo įstaigoje“, seminare „Kaip bendrauti su elgesio 

ir emocinių problemų turinčiu mokiniu? Psichologinių strategijų taikymas“, webinare 

„Nepaprastoji padėtis lietuvoje. Išorinės ir vidinės grėsmės – Ką turime žinoti čia ir dabar?“, 

ilgalaikės programos „Vadybinių kompetencijų tobulinimas, geros mokyklos link“ mokymuose, 

seminare meno mokykloje ,,Bendruomeninių ryšių kūrimas“, seminare „Dainininkų meistriškumo 

ugdymas ir emocinės raiškos būdai, atliekant populiariąją muziką“, VI – oje  virtualioje Lietuvos 

muzikos/meno mokyklų mokytojų konferencijoje „Muzikų Forumas“, ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos ,,Vadybinių kompetencijų tobulinimas geros mokyklos link“ III modulio seminare 

,,Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo įstaigoje“, seminare „Pedagogų darbo krūvio 

nustatymas ir apmokėjimo pakeitimai nuo 2022 09 01“, seminaruose „Dainininkų vokalo formavimo 

metodai, pasiruošimas meistriškumo konkursams“, „Manipuliacijų valdymas darbo aplinkoje arba 

kaip sustabdyti “Lipantį ant galvos“, ,,Bendruomeninių ryšių kūrimas“, „Darbo su džiazo solistais, 

ansambliais ir orkestrais, specifika“, parengė 3 kvalifikacijos programas, dalyvavo 6 švietimo - 

kultūros sričių tarybų veikloje. Organizavo susitikimus, pasidalijimą gerąja pedagogine patirtimi 

su kitų rajonų švietimo įtaigų darbuotojais: 2022-09-28 susitikimą su Saldus (Latvija) muzikos 

mokyklos pedagogais. 2022- 10- 13 – edukacinė išvyka ,,Kūrybinės jungtys, plėtojant meninio 

ugdymo įstaigų bendradarbiavimą“. Gerąja ptirtimi pasidalinta ir užmegzti kūrybiniai 

bendradarbiavimo ryšiai su Akmenės rajono meno mokyklos pedagogų kolektyvu, dalintasi gerąja 

patirtimi Plungės Mykolo Oginskio ir Platelių meno mokyklos vadovų susitikime. 

Pavaduotoja ugdymui Dalia Stasikėlienė – Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos 

narė, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorės vertintoja, įtraukta į 

Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje skelbiamą išorės vertintojų sąrašą 

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-

vertinimas/neformaliojo-vaiku-svietimo-ir-jo-teikeju-veiklos-kokybes-isorinis-

vertinimas/vertintoju-sarasas/  

2022 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2 kartus (2022 m. birželio 20 d. - liepos 

12 d. ir 2022 m. spalio 18 d. – lapkričio 4 dienomis)  buvo pakviesta ir dirbo Nacionalinio lygmens 

NVŠ programų paraiškų vertinimo eksperte. 

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-vertinimas/neformaliojo-vaiku-svietimo-ir-jo-teikeju-veiklos-kokybes-isorinis-vertinimas/vertintoju-sarasas/
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-vertinimas/neformaliojo-vaiku-svietimo-ir-jo-teikeju-veiklos-kokybes-isorinis-vertinimas/vertintoju-sarasas/
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-vertinimas/neformaliojo-vaiku-svietimo-ir-jo-teikeju-veiklos-kokybes-isorinis-vertinimas/vertintoju-sarasas/


2022 m. Plungės r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu 

vertino ir pagrindė metodininko kvalifikacijai besiatestuojančios Plungės r. Platelių meno 

mokyklos mokytojos Jurgitos Antanaitienės praktinės veiklos vertinimą.  

2022 m. kovo 3 d. Plungės rajono savivaldybės mero buvo deleguota, kaip rajono atstovė, dirbti 

Žemaitijos regioninėje etninės globos taryboje. 

2022 m. pavaduotoja ugdymui Dalia Stasikėlienė apdovanota LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėkos raštu už ilgametį nuoširdų, kūrybingą pedagoginį ir 

vadybinį darbą. 

Pavaduotoja ugdymui 2022 m. rengė ir tobulino mokyklos metodinio darbo, ugdymo organizavimo 

ir planavimo dokumentus. Siekiant metodinės veiklos organizavimo sisteminimo bei nuoseklumo 

ją įgyvendinant,  pavaduotojos ugdymui iniciatyva parengta, mokyklos direkcinėje metodinėje 

taryboje ir mokytojų taryboje aptarta,  2022 m. gegužės 2 d. mokyklos direktorės įsakymu Nr. V-

28 patvirtinta „Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos metodinio darbo ir darbuotojų profesinio 

tobulinimo(si) programa 2022-2024 m.“. Siekiant tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą pavaduotojos ugdymui iniciatyva atnaujinta, mokyklos direkcinėje metodinėje taryboje 

aptarta ir mokyklos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-23 patvirtinta ,,Plungės 

Mykolo Oginskio meno mokyklos keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų, akademinių atsiskaitymų ir 

dailės darbų peržiūrų organizavimo tvarka“. Siekiant tobulinti ugdymo turinio planavimą 

mokykloje bei ugdymo turinio planavimo dermės su bendrojo ugdymo mokyklomis parengtos ir 

nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti patobulintos ir atnaujintos ugdomųjų dalykų 

ilgalaikio plano ir meno kolektyvų ugdymo ilgalaikio plano formos. Pavaduotoja ugdymui 

dalyvavo direktorės sudarytoje darbo grupėje rengiant  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos 

naudojimosi TAMO elektroniniu dienynu tvarkos aprašą. Dalia Stasikėlienė 2022 m. tobulino 

vadybines ir dalykines kompetencijas, dalyvaudama 13-oje kvalifikacijos tobulinimo renginių. 

Vienas svarbiausių vadovo vykdomų uždavinių, norint užtikrinti kokybišką ugdymą, –  

kompetentingo ir nuolat atsinaujinančio mokytojų kolektyvo komplektavimas. Nuolat rūpinamasi 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimu. 2022 metais 1 mokytojui suteikta mokytojo meodininko 

kvalifikacinė kategorija. Taip pat svarbus uždavinys – mokinių kontingento sudominimas, 

pritraukimas ir formavimas, kuris užtikrintų visavertį mokyklos meninių kolektyvų gyvavimą ir 

stiprintų kitą mokyklos veiklą. Patobulinta mokinių priėmimo į meno mokyklą tvarka. Tėvai turi 

galimybę teikti prašymus priimti vaikus į meno mokyklą el. būdu ir vėliau, jiems patogiu laiku, yra 

kviečiami su vaikais pokalbiui. Vaikai, baigę meno mokyklą, norintys toliau muzikuoti 

kolektyvuose,  priimami į naujai atidarytą ugdymo meno kolektyve programą. Rūpinamasi įstaigos 

kultūros ir įvaizdžio formavimu: nuolat atnaujinamas ir pildomas mokyklos tinklapis, facebook‘o 

paskyra, stiprinama komanda, į šią veiklą įtraukiama vis daugiau bendruomenės narių,  

bendraujama ir palaikomi ryšiai su miesto, šalies ir tarptautiniais socialiniais partneriais, nes ryšių 

tarp partnerių kūrimas ir plėtra yra vienas iš svarbiausių siektinų uždavinių, kad mokykla būtų 

šiuolaikiška, bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga. 2022 m. mokykla gavo nominaciją „Metų 

socialinis partneris“. Rūpinasi mokyklos veiklos rezultatų sklaida ir reprezentavimu internetinėje 

erdvėje, spaudoje ir kt. viešose erdvėse. Vykdoma kontrolė, kad laiku būtų parengtos ir pateiktos 

reikalingos mokyklos ataskaitos steigėjui ir kitiems valdymo organams, kuriems mokykla yra 

atskaitinga. Skatinamas mokyklos meninio ir kultūrinio ugdymo programų tobulinimas, numatytų 

veiklos uždavinių kokybiškas įgyvendinimas. Kuriamas geras mokyklos mikroklimatas, kuriame 

darbuotojų santykiai grindžiami demokratišku ir kolegišku, susitarimų, sprendimo priėmimų 

principu. Nuolat stiprinama mokyklos savivaldos organų: mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, 

direkcinės – metodinės tarybos, Darbo tarybos, metodinių grupių veikla ir savarankiškumas bei 

įtraukimas į mokyklos valdymo procesus, vyksta jų atnaujinimas teisės aktų numatyta tvarka. 

Mokykloje atgaivinta mokinių saivalda ir išrinkta Mokinių taryba. Vyksta įstaigos įsivertinimo 

organizavimas, stebėsena ir gautų duomenų panaudojimas veiklai tobulinti per metinius pokalbius 

skyriuose ir kt. būdais renkant informaciją. Ugdymosi proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, 

edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų 

informavimas ir švietimas rengiant muzikos, dailės ir choreografijos skyrių tėvų susirinkimus. 

Rūpinamasi mokyklos veiklos planavimu ir mokyklos bendruomenės įtraukimu į planavimo 



dokumentų rengimą. Įstaigoje vykdomas ilgalaikis ir trumpalaikis veiklos planavimas. Parengtas 

2022 – 2023 metų strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas, mokytojų atestacijos 

perspektyvinė programa, mėnesiniai veiklos planai ir kt. dokumentai. Mokyklos direktorė ir 

pavaduotojai ugdymui ir ūkiui vykdė atsakomybės už rezultatus kontrolę, stebėjo, ar mokyklos 

materialiniai ištekliai naudoti tikslingai, atsižvelgiant į ugdymo poreikius. Mokykloje nuolat 

rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata. Mokyklos lėšomis atlikta darbuotojų sveikatos patikra. 

Suburta darbo grupė ir parengta darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika smurto 

prevencijos politika, supažindinti darbuotojai. Direktoriaus 2022 spalio 10 d. ir 25 d. įsakymai  Nr, 

V-65 ir V-72. Atsižvelgiama į darbuotojų profesinę riziką. Direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. 

įsakymas  Nr. V-34 ,,Dėl profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių plano tvirtinimo“. 
Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

1. Siekiant taupyti ir efektyvinti energijos sąnaudas, mokyklos išorės sienoms reikalinga 

renovacija. Dėl jose atsiradusių įtrūkimų, plyšių, „atšokusio“ tinko, lyjant stipriam lietui, į 

mokyklos patalpas (mažojoje salėje) patenka lietaus vanduo. Tai trukdo kokybiškam  

mokyklos ugdymo procesui, kelia grėsmę mokyklos bendruomenės narių ir turto saugumui. 

2. Mokykloje reikia atnaujinti priešgaisrinę signalizaciją. 

3. Mokymo klasėse reikia pagerinti akustiką (kad nebūtų didelio aidėjimo patalpoje) 

šiuolaikinių garsą sugeriančių medžiagų pagalba. 

4. Ne visi ugdytiniai namuose turi muzikos instrumentą. Ši problema apsunkina ugdymosi 

procesą bei mokinių saviruošą. 

5. Pakankamai sudėtingas meno mokyklos mokinių kontingento formavimo procesas. Dėl 

augančių konkurencinių sąlygų vaikų popamokiniam užimtumui sunkiau sekasi derinti 

vaikų mokymosi tvarkaraščius. Vykdant duomenų apsaugos reikalavimus, sudėtingiau 

darosi pateikti informaciją apie vykdomas įstaigos veiklas potencialiam būsimam klientui,  

tiesiogiai kontaktuoti su būsimais meno mokyklos ugdytiniais ir jų tėveliais 

 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. Užtikrinti 

kokybišką 

FŠPU ir NVŠ 

ugdymo 

programų, 

edukacinės – 

kultūrinės 

veiklos 

tęstinumą, 

sudarant 

tinkamas 

ugdymosi 

galimybes, 

prieinamumą, 

siekiant 

1. Kokybiškai 

vykdomos ir 

plėtojamos 

FŠPU ir NVŠ 

programos 

pagal teisės 

aktuose 

nustatytus 

reikalavimus. 

2. Sudaromos 

palankios ir 

motyvuojančio

s sąlygos ir 

prieinamumas 

ugdytis ypač 

1.Mokinių, lankančių 

programas, skaičius. 

2. Mokinių, baigusių 

FŠPU ir ilgalaikes NVŠ 

programas, skaičius. 

3. Mokinių, 

dalyvavusių bei 

laimėjusių 

apdovanojimus 

tarptautiniuose, 

nacionaliniuose, 

respublikiniuose ir 

regioniniuose 

meistriškumo 

konkursuose, skaičius. 

1. 2022 m. mokinių skaičius 

išaugo nuo 582 iki 632. 2022 m. 

spalio 1 d. duomenimis Plungės 

Mykolo Oginskio meno 

mokykloje mokėsi 632 mokiniai. 

506 mokiniai – pagal 27 FŠPU 

muzikos, dailės ir šokio  

ugdymosi programas, 126 

mokiniai – pagal ilgalaikes 

ankstyvojo, jaunimo meninės 

raiškos ir išplėstinio 

neformaliojo ugdymo 

programas. Mokykla įgyvendina 

9 NVŠ programas, 



tenkinti 

mokinių 

pažinimo, 

lavinimosi, 

saviraiškos 

poreikius, 

ugdant 

kūrybišką, 

išsilavinusią, 

kultūrą 

puoselėjančią 

bendruomenę.  

  

gabiems menui 

vaikams 

keliant 

mokytojų 

kompetencijas, 

praplečiant 

ugdymo 

programas, 

koreguojant 

ugdymo planą. 

3. 

Įgyvendinamo

s tęstinės meno 

mokyklos 

kultūrinės – 

edukacinės 

programos 

„Mykolo 

Oginskio 

kultūrinių 

idėjų 

projekcija į 

XXI a. 

Plungę“ ir 

„Žvalgykis 

nuo aukštų 

bokštų“ (M. K. 

Čiurlionis), 

sujungiančios 

mokyklos 

organizuojamu

s projektus 

4. Plėtojama 

tarptautinė 

partnerystė ir 

bendradarbiavi

mo ryšiai su 

Lietuvos ir 

užsienio 

ugdymo 

įstaigomis bei 

kitais 

socialiniais 

partneriais. 

4. Mokyklos 

įgyvendintų ir 

dalyvautų tarptautinių, 

respublikinių, 

regioninių, rajoninių 

projektų ir mokyklinių 

renginių skaičius. 

 

finansuojamas iš NVŠ krepšelio, 

kurias lankė 123 mokiniai. 

2. 2022 metais išduoti 35 FŠPU 

programų baigimo pažymėjimai, 

5 išplėstinio ugdymo ir 22 

jaunimo meninės raiškos 

programų baigimo pažymėjimai. 

3 mokyklos dailės skyriaus 

mokinės įstojo ir tęsia studijas 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazijoje, 3 mokyklos 

muzikos skyriaus absolventės 

įstojo į Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatoriją. 

3. Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos solistai ir meno 

kolektyvai dalyvavo 41 

tarptautiniame, respublikiniame 

ir zoniniame konkurse.  

Muzikos skyrių solistai pelnė 64 

tarptautinius, 15 respublikinių ir 

10 regioninių laimėjimų,  

kameriniai ansambliai – 35 

tarptautinius ir 10 respublikinių 

laimėjimų, muzikos meno 

kolektyvai- 12 tarptautinių ir 2 

respublikinius laimėjimus. 

Choreografijos skyriaus šokio 

kolektyvai pelnė 27 tarptautinius 

ir 3 respublikinius  laimėjimus. 

Dailės skyriaus mokiniai – 5 

respublikinius laimėjimus. 

4.2022 m. meno mokykloje buvo 

organizuota ir įgyvendinta 10 

regioninių, respublikinių ir 

tarptautinių projektų, kurie vyko 

nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. 

Aktyviai dalyvauta su mokiniai 

kitų įstaigų organizuojamuose 

projektuose ir renginiuose. 

8.2. Stiprinti 

mokyklos 

bendruomenės 

ryšius 

emociškai 

saugioje, 

psichologiškai 

ir fiziškai 

sveikoje bei 

1. Mokyklos 

vadovai 

tobulins 

lyderystės 

gebėjimus, 

vykdami į 

mokymus, 

seminarus, 

dalyvaudami 

1.Vadovų, dalyvautų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių  

skaičius. 

2.Mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją 5 d. per 

metus, skaičius. 

1.Mokyklos direktorė dalyvavo 

13 kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, pavaduotoja ugdymui 

– 13. 

2.Visi mokytojai tobulino 

kvalifikaciją, dalyvaudami 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Pedagogų, kėlusių 

kvalifikaciją 5 dienas per metus, 



įtraukioje 

aplinkoje, 

tobulinant jos 

narių 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas. 

profesinių 

asociacijų,  

rajono 

organizacijų, 

tarybų 

veikloje.  

2. 

Organizuojami 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai ir 

įgyvendinamo

s 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos. 

Siekiant 

puoselėti 

įtraukią, 

fiziškai, 

psichologiškai 

sveiką ir 

emociškai 

saugią aplinką 

bendruomenei, 

tobulinamos 

bendruomenės 

narių 

psichologinės 

kompetencijos

. 

3.Stiprinama ir 

plėtojama 

mokyklos 

savivaldos 

institucijų 

veikla ir 

mokytojų 

lyderystė. 

4. 

Organizuojami 

mokyklos 

bendruomenę 

telkiantys 

renginiai 

rajono,  

mokyklos 

mastu ir 

skyriuose. 

5. Plėtojamas, 

vaikų 

ugdymąsi 

skatinantis, 

3.Mokyklos savivaldos 

institucijų organizuotų 

veiklų skaičius. 

4. Bendruomenės 

telkimo renginių 

skaičius. Renginiuose 

dalyvavusių 

bendruomenės narių 

skaičius. 

5. Renginių ir veiklų, 

organizuotų kartu su 

tėvais, skaičius. 

 

dalis – 82 proc. Pedagogų, 

dalyvavusių gerosios patirties 

sklaidoje, dalis – 44 proc.  

4. 2022 metais mokykla 

organizavo ir kartu su socialiniais 

partneriais dalyvavo 60 renginių, 

į kuriuos buvo įtraukta visa 

bendruomenė. Mokytojai, 

mokiniai, tėveliai, didžiuosiuose 

mokyklos renginiuose 

visuomenei „Kalėdų belaukiant“, 

„Menų mugė“ buvo įtraukti 

socialiniai partneriai, buvę 

kolegos, alumnai. 

5. Tėvai aktyviai dalyvavo 

mokyklos renginiuose: 

koncertuose visuomenei, klasių 

kalėdiniuose koncertuose 

tėveliams, tėvų susirinkimuose, 

bendrose edukacinėse veiklose 

vasaros kūrybinių stovyklų metu, 

įsitraukė į menines veiklas, 

prisidėjo prie veiklų 

organizavimo, netgi surengė 

bendrus koncertus su mokiniais. 



 tėvų 

įsitraukimas į 

mokyklos 

veiklas.  

 

8.3. 

Modernizuoti 

ugdymo(si) 

procesą, 

kuriant 

šiuolaikiškas 

edukacines 

erdves, 

įsigyjant naujas 

ir įsisavinant 

turimas 

mokymo 

technologijas ir 

priemones. 

1. Įdiegtos 

naujos 

technologijos 

kokybiškai 

panaudojamos 

ugdymo 

procese:  

1.1. 

Elektroninio 

dienyno 

„Veritus“ 

galimybių 

panaudojimas 

tobulinant 

ugdymosi 

procesą ir tėvų 

informavimą. 

1.2.  
Bibliotekos 

fondų 

pildymas, 

skaitmenizacij

a, kokybiškų 

paslaugų 

plėtra 

mokyklos 

bendruomenės 

nariams. 

2. Mokytojai 

tobulins 

kompetencijas 

dirbdami su 

naujomis 

technologijomi

s ir 

programomis.  

3. Pagerintos 

mokinių 

ugdymosi ir 

mokytojų 

darbo sąlygos. 

 

1. Atnaujintų ugdymosi 

erdvių skaičius.  

2. Įsigytų technologijų,  

priemonių skaičius. 

3. Įvaldytų programų 

skaičius. 

1.1.Mokykla mokytojų tarybos 

sprendimu atsisakė el. dienyno 

VERITUS ir pakeitė jį į el. 

dienyną TAMO. Įsakymas „Dėl 

darbo grupės „Tamo“ 

elektroninio dienyno naudojimo 

tvarkos aprašui parengti 

sudarymo“ 

 2022 m. spalio 14 d. Nr. V-

68, įsakymas „Dėl Plungės 

Mykolo Oginskio meno 

mokyklos naudojimosi TAMO 

elektroniniu dienynu tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ 

2022 m. Spalio 25  d. Nr. V-73 

1.2.Per 2022 metus įsigyti 143 

nauji leidiniai. Toliau tęsiami jau 

esamo fondo tvarkymo ir 

skaitmeninimo darbai 

(suskaitmenintas 0,7 procento 

bendro fondo). Biblioteka įsigijo 

minkštasuolį vaikų poilsio 

kampeliui. 

2.Mokytojai įvaldė naują el. 

dienyną TAMO. Įsigijus 2 

nešiojamus kompiuterius, visi 

skyriai aprūpinti jais. Skyrių 

vedėjai ir mokytojai naudoja juos 

ugdymo procese, rengiant 

metodinius pranešimus, kt. 

renginius. Tobulinamas 

interaktyvių lentų galimybių  

teorijos ir dailės klasėse 

įsisavinimas.  

3. Mažojoje salėje, mokyklos 

cokoliniame  aukšte, 

administracijos patalpose ir 

mokyklos fojė atnaujintas 

apšvietimas. Choreografijos 

skyriuje įsigyta 19 dviviečių 

spintelių vaikų daiktams laikyti, 

įrengtos drabužių kabyklos. 

Visuose skyriuose įsigyta naujos 

mokymosi įrangos, instrumentų.  

8.4. Mokyklos 

jubiliejinių 

renginių, skirtų 

atkurtos 

1. Suburta ir 

įveiklinta 

darbo grupė 

renginių 

1. Parengtas jubiliejinių 

renginių planas. 

2.Suorganizuotų 

renginių skaičius. 

1.2022 m. sausio 11d. Mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. 

V2-1 nutarta pritarti darbo grupės 



Plungės vaikų 

muzikos 

mokyklos 60- 

mečiui ir 

kunigaikščio 

Mykolo 

Oginskio dvaro 

orkestrinės 

mokyklos 

įkūrimo 150-

mečiui, 

dvimečio plano 

sudarymas ir 

įgyvendinimas. 

planui 

parengti ir 

juos 

orgnizuoti. 

2. Įgyvendinti 

numatyti 

renginiai, 

skirti atkurtos 

Plungės vaikų 

muzikos 

mokyklos 60-

mečiui. 

3. 

Patobulintas 

mokyklos 

įvaizdis 

viešinant jos 

veiklą 

informacinių 

leidinių, 

technologijų 

pagalba. 

4.Sustiprinti 

bendruomenė

s ryšiai ir 

įsitraukimas į 

bendras 

veiklas ir 

renginius. 

2020 3.Informacinių leidinių, 

straipsnių, viešinimo 

faktų skaičius. 

4.Įsitraukusių į veiklas 

esamų bendruomenės 

narių, alumnų ir 

socialinių partnerių 

skaičius 

parengtam jubiliejinių renginių 

planui ir jį įgyvendinti. 

2.2022 m. mokykla pradėjo 

įgyvendinti 2 metų trukmės 

jubiliejinių renginių programą, 

skirtą Plungės vaikų muzikos 

mokyklos atkūrimo 60-mečiui ir 

Mykolo Oginskio dvaro orkestro 

mokyklos įkūrimo 150-mečiui 

pažymėti. Visi 2022 m. 

mokyklos svarbiausi projektai 

buvo skirti šių iškilių datų 

minėjimui, o 2022-06-04 vyko 

didelės apimties renginys ,,Menų 

mugė“, skirtas Plungės vaikų 

muzikos mokyklos atkūrimo 60-

mečiui. Jis prasidėjo mokyklos 

dailės skyriaus mokinių dailės 

darbų parodos atidarymu Plungės 

miesto vaikų bibliotekoje ir tęsėsi 

Žemaičių dailės muziejuje 

jungtiniu buvusių ir esamų 

mokyklos mokinių koncertu bei 

archyvinių fotografijų parodos 

pristatymu.  

3. Visi mokyklos organizuoti 

renginiai viešinti mokyklos 

svetainėje, facebook paskyroje, 

kitose internetinėse erdvėse, 

eksponuojama jubiliejinė 

nuotraukų paroda. 

4.Mokyklos renginiuose 

dalyvavo socialiniai partneriai iš 

šalies ir miesto švietimo, kultūros 

ir kitų įstaigų. Renginių 

meninėse programose dalyvavo 

40 alumnų, buvusių mokyklos 

vadovų ir pedagogų. 
 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

   
  



 
 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.  

7.2.  
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 



 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.  

9.2.  

9.3. 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko  

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos                                                                   (parašas)                        (vardas ir 

pavardė)                    (data) 

 (dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 


