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2021 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  10 (3) straipsnio  

4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.           

 

 

Trumpa situacijos analizė 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla (toliau Mokykla) - viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, 

paveldėjusi ypatingą savo miesto švietimo ir kultūros istorijos palikimą. Garbingos istorinės ištakos 

lemia jos nenutrūkstamą ir dinamišką vystymąsi, įpareigoja rūpintis iškilių kultūrinių, edukacinių 

tradicijų tąsa ir plėtra, projektuoti modernios ateities vizijas. 

     Mokyklos veiklos prioritetai yra ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir 

kūrybiškumo atskleidimas, meistriškumo ugdymas, dalyvaujant meistriškumo konkursuose, 

dalykinių kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio 

profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir 

reprezentavimas, edukacinių projektų vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla 

plėtojimas, profesinis, projektinis, edukacinis bendradarbiavimas su socialiniais, šalies ir užsienio 

profesiniais partneriais. 

     Mokykloje efektyviai veikia mokyklos valdymo ir administravimo struktūros, stiprūs 

bendruomeniniai ryšiai, vyksta intensyvus ir nuolatinis bendradarbiavimas su tėvais, jų įtraukimas 

į mokyklos veiklą, skatinantis vaikų mokymąsi.  

Organizacinė struktūra 

1. Mokyklos valdymo struktūra 

Mokyklos taryba 

Mokytojų taryba 

Direkcinė metodinė taryba 

Skyrių metodiniai būreliai 

2. Administracinė struktūra 

Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui                           Pavaduotojas ūkio reikalams 

Pedagoginis personalas                        Ūkinis techninis personalas 

     Mokyklos buhalterija tvarkoma centralizuotai, sudarius sutartį su Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centru. 

     Mokykloje veikia mokyklos Darbo taryba. 

Nepaisant šalies demografinės situacijos 2020 m. mokykla išlaikė stabilų mokinių kontingentą. 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje mokosi 596 moksleiviai. 492 mokiniai – pagal 27 FŠPU 



 

 

muzikos, dailės ir šokio  ugdymosi programas, 104 mokiniai – pagal ilgalaikes ankstyvojo, jaunimo 

meninės raiškos ir išplėstinio neformaliojo ugdymo programas. Mokykla įgyvendina keturiolika 

NVŠ programų, finansuojamų iš NVŠ krepšelio. Mokiniai į mokyklą mokytis vyksta iš Plungės 

miesto ir 41-os kaimiškos rajono vietovės. Visiems norintiems organizuojamas pavėžėjimas į meno 

mokyklą. Mokykloje tęsiamas 2017 m. pradėtas suaugusiųjų neformalus muzikinis ir dailės 

ugdymas. Pagal jo programas mokosi 5 suaugę. 

    Stiprūs mokyklos intelektualiniai resursai. Mokinius ugdo 51 nuolat besitobulinantis ir 

rezultatyviai dirbantis profesionalus mokytojas. Iš jų: 2 mokytojai ekspertai, 23 mokytojai 

metodininkai, 15 vyr. mokytojų, 11 mokytojų. Dirba 17 koncertmeisterių: 3 koncertmeisteriai 

metodininkai, 10 vyr. koncertmeisterių, 4 koncertmeisteriai. Mokyklą aptarnauja 21,75 etato ūkinio 

techninio personalo.  

     Mokykloje didelis, lankstus ugdymo programų pasirinkimas ir prieinamumas, atitinkantis 

individualius vaiko ir visuomenės poreikius. Veikia trys skyriai: muzikos, dailės ir choreografijos.   

 

Įgyvendinamos formalųjį švietimą papildančios ir ilgalaikės neformaliojo švietimo ugdymo 

programos: 

Muzikos skyrius 

              Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos  

Pradinis ugdymas -          4 metai (visuose muzikos skyriuose). 

Pagrindinis ugdymas -     4 metai (visuose muzikos skyriuose).  

              Ilgalaikės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos 

Ankstyvasis ugdymas   - 2 metai (visuose muzikos skyriuose). 

Išplėstinis ugdymas    -   4 metai (visuose muzikos skyriuose). 

Jaunimo meninė raiška - 8 metai (visuose muzikos skyriuose). 

     Moksleiviai gali dalyvauti dviejuose meno kolektyvuose ir, be pagrindinio instrumento, 

pasirinkti antrą instrumentą. 

Dailės skyrius 

             Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos 

Pradinis ugdymas -          3 metai. 

Pagrindinis ugdymas -     4 metai. 

              Ilgalaikės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos 

Jaunimo meninė raiška -  1-3 metai.             

Išplėstinis ugdymas -       1 metai. 

Choreografijos skyrius 

               Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos  

Pradinis ugdymas -        3 metai. 

Pagrindinis ugdymas -   4 metai. 

               Ilgalaikės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos  

Ankstyvasis ugdymas -    2 metai. 

Jaunimo meninė raiška -  7 metai. 

Kryptingas šokio ugdymas mokomuosiuose choreografiniuose kolektyvuose. 

     Moksleiviai gali rinktis dviejų krypčių šokio ugdymo programas: bendrojo choreografinio 

ugdymo ir klasikinio šokio. 

 

Akredituota 14 NVŠ programų, finansuojamų iš NVŠ krepšelio, Plungės rajono savivaldybės 

nustatytam terminui: 

1. (120300951) Baleto magija ir paslaptys; 

2. (120101461) „Drugelis“ susipažįsta su bliuzu; 

3. (120101458) „Drugys“ dainuoja gospel ir bliuzą; 

4. (120300950) Klasikinio ir modernaus šokio kompozicija ir etiudai; 

5. (120100861) Grokim džiazą bigbende; 

6. (120101456) Improvizacija ir kūryba bigbende; 



 

 

7. (120101506) Kankliuojame žaisdami, žaidžiame kankliuodami; 

8. (120101457) „Mažasis drugys“ gospel muzikos ritmu; 

9. (120300595) Džiazinis – modernusis šokis; 

10. (120101459) Pažintis su gospel muzika; 

11. (120101460) Pažintis su sakraline muzika; 

12. (120200796) Kompiuterinė grafika - darbas planšetėmis; 

13. (120100862) Sakralinė muzika- dvasingumo ir asmens dorovės ugdymas; 

14. (120300949) Šokis - Teatras - Scena. 

NVŠ programas įgyvendina 10 mokytojų, ugdosi apie 190 mokinių. 

 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu: 

Ilgalaikis prioritetas (pagal PRSPP*) Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  

FŠPU ir NVŠ programų įgyvendinimas. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla 

(toliau Mokykla) muzikos, dailės ir choreografijos skyriuose toliau įgyvendins formalųjį švietimą 

papildančias, ilgalaikes neformaliojo švietimo ir 14 terminuotų neformaliojo švietimo programų, 

finansuojamų iš NVŠ krepšelio.  Veiksmingas formalųjį švietimą papildančių ir neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimas atskleis vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, suteiks 

mokiniams meninę brandą užtikrinančias muzikos, dailės, choreografijos dalykines kompetencijas, 

laiduojančias ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio profilio ugdymo institucijose, ir tuo 

pasitarnaus renkantis profesiją bei įgalins plėtoti meninę saviraišką ir jaunosios kartos 

socializaciją.  

2020 metais Mokykla tęs ir pagal visuomenės poreikius plėtos neformalųjį suaugusiųjų 

dailės ir muzikos ugdymą.  

Mokinių kontingento komplektavimas. Siekdama užtikrinti paslaugų prieinamumą, 

viešumą, lygias galimybes besimokantiems ir ketinantiems mokytis meno mokykloje vaikams ir 

jaunimui, Mokykla  nuo 2021 m.  vasario mėn. vykdys mokinių priėmimą nuotoliniu būdu, 

skelbdama informaciją mokyklos svetainėje ir savivaldybės tinklapyje. Mokyklos veiklos 

pristaytymui bus sukurtas reklaminis videofilmas, kuris bus demonstruojamas internetinėse 

medijose ir audio reklama, skelbiama radijo stotyje “Spindulys”.  

Jeigu bus atlaisvintos karantino sąlygos 2021- 06- 05 Mokykla organizuos renginį „Menų 

mugė” su koncertu miesto bendruomenei ir edukaciniais renginiais vaikams ir jų tėveliams, 

patraukliai pristatatys mokyklos ugdymosi programas ir veiklą.  

Planuojama, kad 2021 m. mokyklą lankys apie 600 moksleivių ir 5 suaugusieji.  

Dalyvavimas konkursuose. Gabiausi ir labiausiai motyvuoti mokyklos mokiniai 2021 m. 

dalyvaus tarptautiniuose, nacionaliniuose, respublikiniuose ir regioniniuose meistriškumo 

konkursuose: 

1. kontaktiniuose arba nuotoliniuose Lietuvoje  

III tarptautiniame varinių pučiamųjų instrumentų džiazinės pjesės konkurse ,,Grok – improvizuok“ 

Plungėje,  

tarptautiniame pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje- konkurse ,,Pavasario trimitai 2021” 

Plungėje,  

III respublikiniame kanklininkų konkurse ,,Akimirkos žaismas“ Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykloje,  

XIV respublikiniame J. Švedo jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse,  

VIII Respublikiniame klasikinės gitaros konkurse ,,Cantabile“  Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 

mokykloje,  

Klaipėdos jaunųjų gitaristų konkurse ,,Gitaroms skambant“,  

klasikinės gitaros festivalyje ir konkurse „Žemaitėjės gitara 2021“ Klaipėdos Eduardo Balsio 

menų gimnazijoje,  



 

 

XIV-ame tarptautiniame šokio festivalyje- konkurse „Aušrinė žvaigždė“ Šiauliuose,  

St. Riaubos jaunųjų talentų sąjūdžio konkurse Plungėje,  

tapybos darbų konkurse ,,Sena fotografija iš šeimos albumo“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai, Panevėžio dailės mokykloje,  

II respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Karališkasis Barokas – 2021“ Kauno Vyturio 

gimnazijoje,  

respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai“ Utenos muzikos mokykloje, 

Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Linksmoji polkutė - 2021“ Alytuje,  

IV tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje konkurse ,,Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos 

perlai” Rietave,  

VIII respublikiniame Romualdo Žaldoko stygininkų konkurse Klaipėdos St. Šimkaus 

konservatorijoje,  

III tarptautiniame solfedžio konkurse ,,Intervalų – akordų magija“ Klaipėdos J. Kačinsko muzikos 

mokykloje, 

III respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje-konkurse ,,Grand Pas'' Kaune, 

šokių konkurse ,,WINTER DANCE 2021'' Kaune ir kt. 

2. nuotoliniuose užsienyje: 

tarptautiniame šokio festivalyje- konkurse ,,Baltic Ammber Spring 2021“ Lenkijoje ,  

tarptautiniame įvairių žanrų konkurse ,,ARTISTIC ARSENAL'' Ukrainoje, 

tarptautiniame įvairių žanrų konkurse ,,ŽIEMOS ŽAIDIMAI'' Ukrainoje, tarptautiniame menų 

festivalyje-konkurse „GOLD ART FEST“ Egipte,  

II įvairių žanrų menų konkurse ,,Zimniaja volna“ (Žiemos banga) Minske (Baltarusija),  

tarptautiniame įvairių žanrų konkurse DIGI- FORM WINTER ART Lenkijoje,  

tarptautiniame konkurse- festivalyje ,,Kalėdų žvaigždės“ Kazachstane,  

tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „ALLEGRO 2020“ Vilniuje,  

tarptautiniame pianistų konkurse FIESTALONIA Ispanijoje,  

tarptautiniame įvairių žanrų konkurse ,,Auksiniai Madrido talentai“ Ispanijoje,  

tarptautiniame muzikos konkurse ″Winter melody″ Slovakijoje,  

III tarptautiniame muzikos ir meno konkurse LE CIEL DE PARIS Paryžiuje, Prancūzijoje, 

tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Weihnachtssterne″ Berlyne, Vokietijoje,  

tarptautiniame jaunųjų muzikų konkurso,,Rocky Mountain“ 2021 m. žiemos sezono Romantinės 

muzikos festivalyje  Toronte, Kanadoje,  

XVI tarptautiniame „Digi-Talenty Winter 2021“ Lenkijoje,  

I tarptautiniame vokalinio- chorinio meno konkurse „VOICE LAND 2021“ Kazachstane,  

II tarptautiniame kūrybos festivalyje - konkurse „Žvaigždžių piramidė“ Minske (Baltarusija) ir kt. 

 

Meno kolektyvai. Savo veiklas vykdys aktyviai koncertuojantys mokyklos meno 

kolektyvai:  

1. styginių instrumentų orkestras (Vad. Ieva Lygnugarienė)  

2. akordeonistų  orkestras (Vad. L Veniulienė)    

3. pučiamųjų instrumentų orkestras (Vad. A. Urniežius, A. Alminas) 

4. pučiamųjų instrumentų ansamblis ,,Padūkėliai“ (Vad. A. Urniežius) 

5. kanklių ansamblis (Vad. I. Urbonienė)  

6. birbynių ansamblis (Vad. D. Griška) 

7. folkloro ansamblis (Vad. J. Zubienė) 

8. skudučių ansamblis (Vad. J. Zubienė)   

9. liaudiška kapela ,,Mykoliukai“ (Vad. R. Džiaugienė) 

10. lengvosios muzikos orkestras (Vad. R. Džiaugienė) 

11. mušamųjų instrumentų ansamblis ( Vad. E. Juška) 

12. gitarų ansamblis (Vad. V. Lūža) 

13. vokalinis instrumentinis ansamblis (Vad. V. Lūža) 

14. vokalinis instrumentinis ansamblis (Vad. E. Noreika)    



 

 

15. vokalinis ansamblis „Drugeliai“ (Vad. L. Balbošiovienė)  

16. vokalinis ansamblis “Drugys“ (Vad. L. Balbošiovienė) 

17. vokalinis ansamblis “Mažasis drugys“ (Vad. L. Balbošiovienė) 

18. mišrūs instrumentiniai ansambliai (Vad. L. Jundulienė, L. Veniulienė, R. Džiaugienė)  

19. mokomasis choras (fortepijono sk. 5,6 kl.) (Vad. K. Kiseliova)   

20. jaunučių choras (fortepijono ir styginių sk. 1-4 kl. (Vad. K. Kiseliova) 

21. chorinio dainavimo berniukų ir jaunuolių choras (Vad. R. Urniežienė) 

22. chorinio dainavimo jaunučių choras 1-2 kl. (Vad. K. Kiseliova) 

23. chorinio dainavimo jaunių choras (Vad. I Bakanauskienė)  

24. chorinio dainavimo mergaičių vokalinis ansamblis (Vad. I Bakanauskienė) 

25. baleto šokio kolektyvai (Vad. L. Vaitkutė, E. Rimeikytė)  

26. šiuolaikinio šokio kolektyvas (Vad. A. Brazdeikienė) 

27. istorinio šokio kolektyvas (Vad. G. Zaborskis) 

28. merginų šokio grupė prie pučiamųjų instrumentų orkestro (Vad. A. Brazdeikienė) 

Mokykloje gyvuos mokytojų meno kolektyvas- senovinės muzikos ansamblis ,,Musica fresca“ (vad. 

Žermena Kressin). 

Tęstinių kultūrinių programų įgyvendinimas. Tęsdama istorines kultūrines Plungės 

miesto tradicijas, siekdama ugdyti vaikų patriotinius jausmus bei dėti profesinius pamatus jų 

ateičiai, mokykla toliau įgyvendins mokyklos tarybos patvirtintas ilgalaikes ugdomąsias ir 

edukacines kultūrinės veiklos programas, išryškinančias mokyklos veiklos išskirtinumo ir savitumo 

bruožus. Šios dvi sistemiškai plėtojamos edukacinės ir kultūrinės veiklos linijos sudaro mokyklos 

veiklos filosofinį pagrindą kūrybinei, edukacinei veiklai skleistis Plungės mieste ir Žemaitijos 

regione bei išryškina unikalią mokyklos kultūrą su joje užkoduotais vertybiniais pagrindais.  

1 programa – „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“.  

Programos renginiai: 

2021- 03 – 20-31 - tarptautinis muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų solistų ir 

ansamblių festivalis- konkursas ,,Pavasario trimitai“ nuotoliniu būdu,  

2021- 11 mėn. - III tarptautinis vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų instrumentų džiazinės pjesės 

konkursas ,,Grok – improvizuok“. 

                                                                                  

2 programa – „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“(M.K.Čiurlionis)”.  

Programos renginiai: 

2021- 03- 31 - Regioninis muzikos ir meno mokyklų vaikų vokalinės muzikos festivalis- 

konkursas ,,Skambioji daina” nuotoliniu būdu, 

2021- 04- 15 - Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalis  „Smuikas – mano draugas“ 

nuotoliniu būdu, 

2021- 05- 08 - XX berniukų chorų festivalis – akcija ,,Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“,   

2021- 06 mėn. - tęstinis projektas- vasaros pleneras „M. K. Čiurlionio ir mano pasauliai“, 

2021- 08- 24- 28 - Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestrų 

projektas - kūrybinė stovykla ,,Vasara su M. K. Čiurlioniu” Palangoje.   

           2021 metais mokykla įgyvendins šiuos projektus, rengs ir teiks paraiškas kultūros fondams  

finansavimui gauti. 

Dalyvavimas festivaliuose šalyje. Atsižvelgadami į šalies pandeminę situaciją mokiniai, 

mokytojai ir meno kolektyvai kontaktiniu arba nuotoliniu būdu dalyvaus renginiuose Plungėje ir 

kituose šalies miestuose:  

2021- 04- 01   IV vaikų ir jaunimo festivalyje „Muzika kviečia kiekvieną“ Klaipėdos St. Šimkaus 

konservatorijoje;  

2021- 05 mėn. Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalyje ,,Vaikai ir muzika“; 

2021- 06 mėn. vargonų muzikos festivalyje ,,Festum Organorum“  Gargždų Šv. Mykolo 

Arkangelo bažnyčioje.  



 

 

Partnerystė.  Mokykla tęs profesinį, edukacinį, koncertinį bendradarbiavimą ir vykdys 

bendrus projektus su rajono, šalies, užsienio įstaigomis ir organizacijomis: palaikys glaudžius 

ryšius su Plungės miesto, partnerio Latvijoje  Tukumo muzikos mokykla, Estijos Viljandžio meno 

mokykla, Žemaitijos regiono ir šalies muzikos ir meno mokyklomis, plėtos bendradarbiavimo 

dialogą su Kvarelio muzikos mokykla Sakartvele, Golub Dobžyno muzikos mokykla Lenkijoje, 

Bjerkreimo muzikos mokykla Norvegijoje, tęs bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone 

ir šalyje. Partnerystė suteiks naujų patirčių, praplės mokinių ir mokytojų akiratį, suteiks galimybę 

skleisti savo gerąją patirtį, mokytis iš partnerių, atsivežti naujų idėjų, plėtoti  Mokyklos įvairiapusę 

projektinę veiklą. 

Kvalifikacijos tobulinimas.  2020 m. Mokykloje bus įgyvendinti mažiausiai 5 

kvalifikacijos tobulinimosi seminarai: 

2021- 03- 09, 12  ,,Atlikėjo saviruoša scenos baimei įveikti. Dėmesio valdymas, joga ir 

meditacija“ - Direkt. pavad. ugd. D. Stasikėlienė 

2021- 03- 31 ,,Meistriškumo ugdymo ir tarptautinio pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai dirbant 

nuotoliniu būdu'' - Mokyt. eksp. A. Urniežius 

2021- 04- 09 ,,Vokalinio ugdymo problemų sprendimai karantino sąlygomis"- Dainav. sk. ved. L. 

Balbošiovienė  

2021- 04- 15 - ,, Metodinis ugdomosios medžiagos nuoseklumas pradiniame smuikininko ugdymo 

etape“ - Vyr. mokyt. R. Žebrauskienė 

2021- 05  mėn. -  ,,Bendruomeninių ryšių kūrimas ir plėtra ugdymo įstaigoje“ (Lektorius Audrius 

Matiukas) - Direkt. pavad. ugd. D. Stasikėlienė 

     Mokyklos 20-ies mokytojų grupė iki 2021 m. kovo 30 d. tęs 2020- 12- 16 pradėtą dalyvavimą 

Psichikos sveikatos mokymuose (40 val. trukmės)  darbuotojams,  organizuojamuose pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „Dėl 

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

vėlesnes aprašo redakcijas. Organizatorius UAB Projektų įgyvendinimo grupė.   

     Mokyklos mokytojai tobulins savo kvalifikaciją ir gilins kompetencijas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose savo mieste ir kituose miestuose. 

Atliepiant į nacionalinio švietimo projekto .Lyderių laikas 3” Plungės rajono KK pokyčio projekto 

,,Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka mokyklos bendruomenei” plėtrą,  mokytojai tobulins 

psichologines žinias, bus surengta mokyklos metodinė diena ,,Bendruomeninių ryšių kūrimas ir 

plėtra ugdymo įstaigoje“, siekiant glaudesnių bendruomeninių ryšių tarp mokinių, mokytojų ir 

tėvų stiprinimo bei įtraukios ir emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimo. 

Mokyklos vadovės tobulins ugdymo įstaigos vadybos kompetencijas bei inovatyvaus 

vadovavimo praktiką, dalyvaudamos Plungės rajono ugdymo įstaigų vadovų ,,Lyderių klubo” darbe, 

kuris numato tęsti nacionalinio švietimo projekto ,,Lyderių laikas 3“ Plungės rajono kūrybinės 

komandos pokyčio projekto ,,Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei” 

veiklas.   

Metodinė veikla. Atsižvelgiant į Mokyklos veiklos išorinio vertinimo rekomendacijas, 

skyrių metodinių būrelių mokytojai toliau rengs metodinius pasitarimus, dalinsis gerąja patirtimi, 

skaitys metodinius pranešimus, ves atviras pamokas, siekdami pasidalinti, įsisavinti ir efektyviau 

ugdymo procese taikyti aktyvius ir inovatyvius ugdymo metodus.  

Organizuojant metodinį darbą prioritetai bus teikiami tolesniam mokytojų technologinių 

gebėjimų ir skaitmeninio raštingumo tobulinimui, psichologinių ugdymo kompetencijų gilinimui, 

praktiniam gerosios patirties pasidalinimui. Ugdymo proceso tobulinimui bei nuotolinio ugdymo 

organizavimui ir vykdymui bus tęsiamas Microsoft Teams platformos įsisavinimas ir įvaldymas.   

Kiekvieno skyriaus metodiniame būrelyje bus tęsiamas kontaktų su tėvais stiprinimas, 

bendrų veiklų planavimas, naujų bendradarbiavimo formų paieška, siekiant vaiko emocinės 

gerovės ir ugdymosi pažangos. 

Bus siekiama inovacijų efektyvumo ir tęsiamas įsisavinimas inovatyvių skaitmeninių 

ugdymo priemonių ir muzikos instrumentų, įsigytų dalyvaujant modernizacijos projekte, kuris 

buvo įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 



 

 

9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 06.1.3-CPVA-R-

725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. 10.3.2.  

Mokykla vykdys administravimo ir valdymo modernizavimą, įsisavins švietimo įstaigų 

administravimo programą VERITUS.  

Mokytojų atestacija. Planuojama, kad aukštesnei kvalifikacinei kategorijai 2021 m. 

atestuosis 3 mokytojos. Vienai mokytojai bus suteikta mokytojo metodininko, 2 mokytojoms- vyr. 

mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

Pedagoginio personalo komplektavimas. Šiuo laikotarpiu mokytojų kolektyvas pilnai 

sukomplektuotas. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Siekdama tobulinti veiklos kokybę, Mokykla 

toliau vykdys veiklos priežiūros ir įsivertinimo procesus. Daug dėmesio bus skiriama ugdomosios, 

edukacinės, metodinės, koncertinės veiklos refleksijai ir tikslingam veiklos planavimui, kiekvieno 

darbuotojo profesinio augimo skatinimui. Visi mokyklos pedagoginiai darbuotojai įsivertins savo 

veiklą ir nusimatys metines užduotis. Vyks metiniai darbuotojų pokalbiai.  

             Mokyklos veiklos viešinimas. Mokykla didelį dėmesį skirs įstaigos viešųjų ryšių 

veiksmingumo tobulinimui, reguliariai pateiks informaciją apie teikiamas švietimo paslaugas 

mokyklos internetinėje svetainėje, nuolat skleis informaciją apie mokyklos pasiekimus ir veiklą 

mokyklos Facebook paskyroje, kitoje vietos ir šalies žiniasklaidoje. Mokykloje bus suburta 

mokyklos įvaizdžio formavimo komanda, kuri parengs mokyklos įvaizdžio tobulinimo ir veiklos 

viešinimo tvarką, inicijuos mokyklos veiklų ir aplinkų tobulinimą, teiks pasiūlymus administracijai 

šiais klausimais. 

Materialinė bazė.  Mokykla tęs ugdymo(si) proceso modernizavimą, tobulins ir kurs šiuolaikiškas 

edukacines erdves, įsigis naujas ir įsisavins turimas mokymo technologijas ir priemones.  

     Bus tęsiama mokyklos bibliotekos modernizacija bei bibliotekos fondų skaitmeninimas. 

 

 

 

 


