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Kelmės Algirdo Lipeikos menų 
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įsakymu Nr. V- 

 

 
 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS  

VEIKLOS PLANAS 

2020 M.  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (toliau – Mokyklos) veiklos programa (toliau – 

programa) 2020 metams, atsižvelgus į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės 

poreikius, nustato metinius Mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti.  

3. Mokyklos paskirtis socialinėms, kultūrinėms, edukacinėms ir kitoms kompetencijoms 

ugdyti. Siūlomos veiklos ir mokymosi būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

išsilavinimą, turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties.  

4. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas meninio ugdymo 

paslaugas, atitinkančias nuolat besikeičiančias visuomenės reikmes, tenkinti Kelmės rajono ir 

miesto vaikų meninio ugdymo(si) poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant švietimui 

skirtus išteklius. 

5. Programą rengė Mokyklos direktoriaus 2019 gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl 

darbo grupės sudarymo 2020 m. veiklos planui parengti“ patvirtinta grupė. Programą įgyvendins 

Mokyklos administracija, mokytojai bei kiti darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

6. Mokyklos 2020 m. veiklos planas suderinamas su mokyklos taryba ir tvirtinamas 

Mokyklos direktoriaus. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

7. Vizija – ugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę, gebančią gyventi ir atsakingai veikti 

kintančioje (šiuolaikinėje) visuomenėje. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

8. Misija – atskleisti kiekvieno mokinio prigimtines galias ir teikti kokybišką meninį 

išsilavinimą. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS PRIORITETAI 

 

9. Prioritetai: 

Ugdymas orientuotas į vaiką; 
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Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas; 

Savivaldos institucijų, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas; 

Inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos. 

 

V SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

10. Mokyklos socialinis kontekstas: 2019 m. sausio 1 d. mokėsi 286 mokiniai, 2019 m. 

gruodžio 1 d. mokėsi 304 mokiniai. Iš jų 2,63 proc. mokinių yra atleisti nuo užmokesčio už mokslą, 

18,75 proc. mokinių sumažintas 20 proc. mokestis už mokslą (iš vienos šeimos mokosi 2 vaikai), 

3,29 proc. mokinių sumažintas 50 proc. mokestis už mokslą (iš vienos šeimos mokosi 3 ir daugiau 

vaikų). 

11. Mokykla, siekdama, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) 

rezultatų, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir muzikinių dalykinių kompetencijų, 

2019 m. didelį dėmesį skyrė programų tobulinimui ir veiksmingam jų įgyvendinimui, kokybiškam 

ugdymui(si), tinkamų mokymui(si) sąlygų sudarymui, kad mokiniai plėtotų muzikinius gebėjimus ir 

įgūdžius, tobulintų muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Mokykloje vykdomos 

FŠPU pradinio, pagrindinio muzikos, šokio ir dailės ugdymo ir NU ankstyvojo muzikinio ir 

choreografijos ugdymo, mėgėjų, išplėstinio ir suaugusiųjų ugdymo programos. Užtikrintas 

įgyvendinamų programų funkcionavimas ir ugdymo paslaugų kokybė: 2018 m. formalųjį švietimą 

papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programose besimokančių mokinių pažangumas buvo 

9,6, 2019 m. – 9,78. 

Buvo organizuoti mokinių akademiniai atsiskaitymai, kontrolinės pamokos, baigiamieji 

egzaminai. Aptariant mokinių individualias programas, didelis dėmesys buvo skiriamas tam, kad 

programa atitiktų keliamus reikalavimus. Metodinės tarybos nariai dalyvavo ir teikė siūlymus, 

planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, 

nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus. Metodinių grupių susirinkimuose apibendrinti 

mokinių pasiekimai. Mokytojų taryba svarstė ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo 

sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos 

tobulinimo būdus. Teikė siūlymus dėl mokyklos metinės veiklos plano ugdymo plano 

įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo.  

2019 metais įgijusių FŠPU pradinį ir pagrindinį muzikos, dailės, šokio išsilavinimą mokinių 

skaičius ir procentinė dalis nuo bendro besimokančių mokinių skaičiaus (2019 m. gegužės 31 d. 

duomenys): 

 įgijusį padinį muzikos, dailės, šokio išsilavinimą mokinių skaičius – 15 (5,24 proc.); 

 įgijusį pagrindinį muzikos, dailės išsilavinimą mokinių skaičius – 15 (5,24 proc.). 

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programas skaičius ir procentinė dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus (2019 m. rugsėjo 1 d. duomenys): 

 ankstyvojo muzikinio ir šokio ugdymo programos – 19 (7,6 proc.); 

 mėgėjų muzikinio ir šokio ugdymo programos – 89 (29,37 proc.) 

 išplėstinio muzikinio ir šokio ugdymo programos – 16 (5,28 proc.); 

 suaugusiųjų muzikinio ir šokio ugdymo programos – 9 (2,97 proc.). 

12. Mokykloje 2019 m. sausio 1 d. dirbo 37 mokytojai: iš jų 12 mokytojų metodininkų, 13 

vyresn. mokytojų, 12 mokytojų. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje dirba 35 mokytojai: iš jų 10 

mokytojų metodininkų. 14 vyresn. mokytojų, 11 mokytojų.  
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13. Pagal kvalifikacines kategorijas 2019 m. rugsėjo 1 d. yra 11 (31,43 proc.) mokytojų, 14 

(40 proc.) vyresn. mokytojų, 10 (28,57 proc.) mokytojų metodininkų. Iš 31 mokytojo 30 mokytojų 

tobulino savo profesines ir bendrąsias kompetencijas 36 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

(konferencijose, seminaruose, meistriškumo pamokose). Tai sudarė 96,7 proc. 6 mokytojai (19,4 

proc.) vedė seminarus, dalijosi gerąja patirtimi, dalyvavo respublikinių konkursų vertinimo 

komisijų darbe. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai taikomi praktinėje 

veikloje. 

Mokykla atvira visuomenei: organizuojamos parodos, koncertai, renginiai, dalyvaujama 

respublikiniuose konkursuose, tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose. Mokyklos 

bendruomenė dalyvauja miesto šventėse, koncertuose. Organizuoja renginius ir koncertus Kelmės 

kultūros centre, Kelmės krašto muziejuje, bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, 

bendradarbiauja su respublikos meno ir muzikos mokyklomis dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, rengdami bendrus projektus su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

Mokyklos administracija ir mokytojai, tenkindami ugdytinių saviraiškos ir kultūrinės raiškos 

poreikius, organizavo ir su mokiniais dalyvavo daugiau kaip 90 koncertų, festivalių, konkursų, 

parodų rajone bei respublikoje. Iš jų 47 renginius organizavo Mokykla. Organizuotas tarptautinio 

Estijos, Suomijos, Latvijos projekto „Inovatyvūs muzikos tiltai“ 2016–2019 m. baigiamasis 

koncertas. Iš 295 mokykloje besimokančių mokinių, 172 dalyvavo įvairiuose konkursuose, 

festivaliuose, tai sudaro 58 proc. visų mokinių. Respublikiniuose konkursuose prizinių vietų 

laimėtojais buvo 36 kolektyvai, solistai (iš viso 146 mokiniai). Prizinių vietų laimėtojai sudaro 49 

proc. Koncertine praktika ugdoma sceninė patirtis, vertybinės nuostatos: patriotiškumas, 

pilietiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, atsakomybė, pagarba, kūrybingumas. Mokiniai 

įgyja naujų žinių, įgūdžių ir reprezentuoja mokyklą. 

Plano įgyvendinime dalyvavo tėvai. Mokykloje taikomos įvairios bendradarbiavimo formos su 

tėvais (globėjais). Organizuojami tėvų susirinkimai: pradinio ugdymo klasių mokinių tėvų aktyvumas 

yra 62 proc., pagrindinio ugdymo – 31 proc. Organizuojami bendri renginiai, tėvai kviečiami 

dalyvauti mokyklos mokslo metų pradžios šventėje, 13 kalėdiniuose renginiuose (19 instrumentų 

mokytojai surengė savo klasės mokinių koncertus), koncertuose ir kituose renginiuose. Apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvams informacija teikiama ir internetinėje 

erdvėje: Facebook paskyroje, mokyklos interneto svetainėje. Tėvai gauna informaciją apie vaiko 

ugdymąsi iš mokytojų, mokyklos administracijos, dalyvaudami tėvų susirinkimuose, mokinių 

koncertuose ar individualių pokalbių metu. 
14. Įgyvendinti numatyti tikslai: 

 

Tikslai: 

1. Pamokos vadybos tobulinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

2. Atviros, bendraujančios ir bendradarbiaujančios, kultūringos ir saugios mokyklos kūrimas.  

3. Mokymosi aplinkų tobulinimas ir modernizavimas. 
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Planuota Pasiekta 

1.1. Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant skatinti 

mokinių motyvaciją, 

veiksmingai naudojant 

įdomius, bendradarbiavimą 

skatinančius mokymo 

metodus. 

1.1.1. Sudarytos individualios ugdymo programos 

1.1.2. Sudaryti 2019 m. šokio, dailės, solfedžio, muzikos istorijos 

teminiai planai. 

1.1.3. Visus mokslo metus vyko sistemingas pamokų stebėjimas 

ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: 

tikslingas mokymo metodų ir IT taikymas ugdymo procese. 

Aplankyta apie 22,58 proc. pamokų. Visose pamokose mokytojai 

taikė IT ugdymo procese. 

1.2. Vykdyti mokyklos 

darbuotojų kompetencijų 

tobulinimą, siejant su 

mokyklos tikslais, stiprinti 

metodinių grupių veiklą. 

1.2.1. Buvo sudarytos sąlygos mokytojams įgyti aukštesnio lygio 

kompetencijas dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

36 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 96,7 proc. 

mokytojų. Įgytos žinios ir gebėjimai buvo aktyviai taikomi 

praktinėje veikloje.  

1.2.2. Pasidalijimas gerąją patirtimi, bendradarbiavimas su 

kolegomis skatino įvairios patirties formas ir kolegialų mokymąsi. 

1.3. Didinti galimybes 

mokinių individualiems 

gebėjimams ugdyti. 

1.3.1. Lyginant su 2018 m. (24,32 proc.) apie 10 proc. (2019 m. – 

34 proc.) daugėjo mokinių, dalyvaujančių konkursuose. 

Mokiniams dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, projektuose 

buvo skatinama jų mokymosi motyvacija. 90 proc. mokinių 

dalyvavo meniniuose, kultūriniuose, edukaciniuose renginiuose, 

koncertuose mokykloje, rajono švietimo įstaigose. 16,13 proc. 

mokytojų vedė atviras, integruotos pamokas. 

2.1. Stiprinti kultūros 

vertybių, vienijančių 

mokyklos bendruomenę, 

diegimą. 

2.1.1. 90 proc. mokinių dalyvavo įvairiuose renginiuose su 

socialiniais partneriais. Bendradarbiavimo galimybės plėtė 

mokinių ir mokytojų akiratį, sudarė sąlygas įvairiai ugdomajai 

veiklai.  

2.1.2. 5 proc. mokytojų ir 10 proc. mokinių dalyvavo projekte 

„Inovatyvūs muzikos tiltai“ (8395,83 Eur). Dalyvaudami 

tarptautiniame projekte mokiniai įgijo naujų muzikavimo įgūdžių 

kolektyve, reprezentavo mokyklą tarptautinėje erdvėje.  

2.2. Tobulinti pedagoginį 

tėvų švietimą, įsitraukimą į 

mokyklos veiklas. 

2.2.1. 90 proc. tėvų – ugdymo proceso dalyviai, aktyviai dalyvavo 

mokyklos renginiuose, teikė pasiūlymus, bendradarbiavo su 

mokytojais, siekiant gerinti mokinių mokymosi rezultatus. 

3.1. Kurti mokymąsi ir 

motyvaciją skatinančią 

ugdymosi aplinką. 

3.1.1. Choreografijos ir dailės skyrius perkėlus į pagrindinį 

Mokyklos pastatą, buvo suremontuoti du kabinetai dailės 

pamokoms, įrengtas persirengimo kambarys šokio mokiniams. 

Mokyklos didžioji salė pritaikyta šokio užsiėmimams. Įrengta 

gitaros klasė, pakeista 4 kabinetų grindų danga.  

4.1. Modernizuoti mokyklos 

IKT bazę. 

4.1.1. Įsigyti 6 kompiuteriai, multifunkcinis lazerinis 

spausdintuvas. 

4.2. Įsigyti naujus muzikos 

instrumentus, metodines 

mokymo priemones. 

4.2.1. Nupirkta klasikinė gitara, gitaros kubas, 4 specialios pianinų 

kėdės, projektoriaus ekranas, 5 natų stovai akordeonistų orkestrui. 

4.2.2. Įsigyti tautiniai rūbai merginų šokių kolektyvui.  
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VI SKYRIUS 

MOKYKLOS SSGG 

 

15. 2019 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG (stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių) analizę: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įvairiapusiška ugdymo programų pasiūla (nuo 

ankstyvojo iki išplėstinio ugdymo). 

Inicijuojamos meninės programos, šalies 

konkursai, dalyvaujama projektuose su šalies ir 

užsienio partneriais. 

Puikūs, reprezentuojantys mokyklą ir rajoną 

ugdytinių pasiekimai respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 

Puikūs ugdytinių pasiekimai baigiamuosiuose 

egzaminuose. 

Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir tęstinumas. 

Gerinama įstaigos materialinė bazė. 

Tobulintina pamokos vadyba. 

Komandinio darbo, bendruomeniškumo 

trūkumas. 

Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos. 

Nepakankamas IT taikymas/panaudojimas 

ugdymo procese. 

Kokybiškų muzikos instrumentų ir muzikinio 

inventoriaus stoka. 

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į ugdymo 

procesą ir veiklą mokykloje. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Atskirų dalykų integracijos derinimas. 

Dalijimasis gerąja pedagogine bei dalykine 

patirtimi (mokytojams). 

Platesnis IKT taikymas ugdymo procese. 

Elektroninio dienyno įdiegimas. 

Pamokos vadybos tobulinimas, planavimas. 

Mokinių motyvacijos skatinimas. 

Bendruomeniškumo siekimas. 

Veiksmingesnis tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą ir veiklą mokykloje. 

Vadybos įgūdžių, pedagogų kompetencijų 

plėtojimas ir tobulinimas. 

Demografinė padėtis ir gyventojų migracija daro 

įtaką mokinių skaičiaus mokykloje mažėjimą. 

Specialistų trūkumas. 

Daugelis mokytojų dirba keliose ugdymo 

įstaigose. 

Didelis mokinių užimtumas bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

Švietimo sistemos reformos nestabilumas. 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

16. Tikslai ir uždaviniai. 

16.1. Ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas: 

 Tobulinti ir atnaujinti ugdymo programas. 

 Siekti lankstaus ir tikslingo įvairių gabumų mokinių individualaus ugdymo. 

 Plėtoti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

16.2. Meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir plėtojimas: 

 Puoselėti mokyklos senąsias tradicijas ir kurti naujas. 

 Rengti bendrus projektus, akcijas, renginius su kitomis švietimo, kultūros institucijomis, 

respublikos muzikos (meno) mokyklomis, šalies švietimo įstaigomis. 

16.3. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas. 

 Taikyti įvairesnes bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas. 

 Tęsti mokyklos ir bendruomenės narių veiklos įsivertinimą. 
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16.4. Mokyklos materialinės ir metodinės bazės gerinimas. 

 Įsigyti naujus muzikos instrumentus, metodines mokymo priemones. 

 Atnaujinti mokymosi aplinkas. 

 

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

I TIKSLAS: Ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas: 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojas Terminai 

1. Atnaujinti ir 

užtikrinti šokio ir 

dailės ugdymo 

programas. 

1.1. Atnaujinti bendras 

FŠPU pradinio ir 

pagrindinio šokio ir dailės 

ugdymo programas, 

pritaikant jas ugdytinių 

gebėjimams bei poreikiams. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai  

 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m. 

sausio mėn. 

1.2. Atnaujinti bendras 

šokio ir dailės NU 

programas, pritaikant jas 

ugdytinių gebėjimams bei 

poreikiams. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai  

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m. 

sausio mėn. 

Laukiami rezultatai: 47,62 proc. choreografijos skyriaus mokinių dalyvaus moksleivių dainų 

šventėje „Tau“ šokių dienoje „Po pasaulio medžiu“. 10 proc. (2019 m. – 50 proc.) daugės dailės 

skyriaus mokinių, dalyvaujančių parodose. Didės choreografijos ir dailės skyriaus mokinių 

ugdymosi motyvacija, gerės ugdymosi rezultatai. 

2. Siekti lankstaus 

ir tikslingo įvairių 

gabumų mokinių 

individualaus 

ugdymo. 

2.1. Individualizuoti 

ugdymo programas, 

atsižvelgiant į mokinių 

individualius gebėjimus. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m. 

sausio mėn. 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

2.2. Atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius ir 

gebėjimus, pamokoje taikyti 

naujus, inovatyvius ugdymo 

metodus. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m.  

 

2.3. Dalyvavimas dalykinio 

paruošimo konkursuose 

Dalykų 

mokytojai 

Dalykų 

mokytojai 

2020 m.  

Laukiami rezultatai: Gerai ir labai gerai individualizuoti mokymo turinį gebės 70 proc. mokytojų. 

60 proc. mokytojų taikys aktyvius mokymo metodus, todėl pamokos taps įdomesnės, skatins 

mokinių kūrybiškumą ir didės mokinių motyvacija. 5 proc. (2019 m. – 34 proc.) daugiau mokyklos 

ugdytinių dalyvaus dalykinio paruošimo festivaliuose, konkursuose. 

3. Plėtoti mokytojų 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

3.1. Pamokos vadybos 

(planavimo ir 

organizavimo) tobulinimas. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m.  

 

3.2. Atvirųjų veiklų 

organizavimas, gerinant 

gerosios patirties sklaidą ir 

pagalbos teikimą tarp 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m.  
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mokytojų ir mažiau 

patyrusių kolegų  

(1 priedas). 

taryba 

Laukiami rezultatas: kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai bus aktyviai 

taikomi praktinėje veikloje. 50 proc. mokytojų įgytomis žiniomis aktyviai dalinsis su kolegomis. 

Kiekvienais metais bus organizuojama 5–10 atvirų, integruotų pamokų, konferencija, 2 metodinės 

dienos. 

4. Naudoti įvairių 

edukacinių ir 

virtualių aplinkų 

teikiamas 

galimybes ugdymo 

procese. 

4.1. Planingai diegti IT 

solfedžio ir muzikos 

istorijos pamokose. 

Dalykų 

mokytojai 

Dalykų 

mokytojai 

 

2020 m.  

 

4.2. Tobulinti ir nuolat 

atnaujinti informaciją 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m.  

 

Laukiami rezultatai: 30 proc. mokytojų solfedžio ir muzikos istorijos pamokose naudos 

interaktyvią lentą. Atnaujintoje mokyklos internetinėje svetainėje informatyviai bus teikiama 

informacija mokyklos bendruomenei ir visuomenei apie mokykloje vykdomą veiklą. 

  

II TIKSLAS: Meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir plėtojimas: 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojas Terminai 

1. Puoselėti 

mokyklos senąsias 

tradicijas ir kurti 

naujas. 

1.1. Rengti mokyklos 

tradicinius renginius  

(2 priedas). 

Dalykų 

mokytojai 

 

Mokytojai 2020 m.  

 

Laukiami rezultatas: 5 proc. (2019 m. – 90 proc.) daugiau mokinių dalyvaus mokyklos 

organizuojamuose tradiciniuose renginiuose. 

2. Rengti bendrus 

projektus, akcijas, 

renginius su kitomis 

švietimo, kultūros 

institucijomis, 

respublikos muzikos 

(meno) 

mokyklomis, šalies 

švietimo įstaigomis. 

2.1. Projektai su 

Kelmės kultūros centru, 

Kelmės krašto muziejumi, 

bendro ugdymo 

mokyklomis, apskrities, 

respublikos menų ir 

muzikos mokyklomis. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

2020 m.  

 

2.2. Organizuojami 

respublikiniai konkursai, 

festivaliai (3 priedas). 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 2020 m.  

 

Laukiami rezultatas: 5 proc. (2019 m. – 10 proc.) padaugės mokinių, dalyvausiančių vykdomuose 

projektuose. Respublikinių renginių organizavimas turės svarbią reikšmę tolesniam mokyklos 

įvaizdžio formavimui, naujų partnerių įsigijimui. Tarp mokyklų vyks gerosios patirties 

dalinimasis, vyks kultūros sklaida. Mokyklos mokiniai atskleis muzikinius gabumus, sieks 

pažangos, stiprės jų mokymosi motyvacija. Dalyvavimas konkursuose ir festivaliuose paskatins 

atsakingiau jiems ruoštis. 5 proc. (2019 m. – 58 proc.) padaugės mokinių, dalyvaujančių mokyklos 

organizuotose respublikiniuose konkursuose 
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III TIKSLAS: Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas: 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdytojas Terminai 

1. Taikyti 

įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su tėvais formas. 

1.1. Mokinių tėvų 

įtraukimas į mokyklos 

veiklos planavimą, 

organizavimą, 

įgyvendinimą. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė taryba 

Dalykų 

mokytojai 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai 

2020 m. 

 

1.2. Organizuoti tėvų 

pedagoginį, psichologinį 

ir socialinį švietimą. 

Mokyklos taryba Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

2020 m. 

 

1.3.  Atvirų durų dienos. Direktorius 

 

Direktorius 

Mokyklos 

taryba 

Mokytojai 

2020 m.  

Laukiamas rezultatas: Glaudus bendruomenės narių bendradarbiavimas gerins mokyklos 

mikroklimatą. Bus rengiami tėvų susirinkimai mažiausiai du kartus per metus. Tėvai dalyvaus 

renginiuose kaip organizatoriai (įtraukiant į darbo grupes po vieną tėvą). Pedagoginio, 

psichologinio ir socialinio švietimo klausimais organizuotas seminaras suteiks tėvams naujų žinių, 

susijusių su vaiko ugdymu ir problemų sprendimo būdais namuose ir mokykloje.  

2. Tęsti mokyklos 

ir bendruomenės 

narių veiklos 

įsivertinimą. 

2.1. Tęsti bendruomenės 

mokytojų darbo 

įsivertinimą. 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

mokytojai 

2020 m.  

 

2.2. Bendruomenės narių 

įsivertinimo ir mokyklos 

vertinimo rezultatus 

panaudoti veiklos 

planavimui ir 

tobulinimui. 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

2020 m.  

 

Laukiami rezultatai: Įsivertinimas yra mokyklos bendruomenės refleksija, kuri padės mokyklos 

bendruomenei apmąstyti (reflektuoti), analizuoti įsivertinimo rezultatus ir pagrįsti savo veiklą, 

priimant sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 

3. Mokyklos 

veiklos kokybės 

(vidaus audito) 

įsivertinimas. 

3.1. Vykdyti menų 

mokyklos veiklos 

kokybės (vidaus audito) 

įsivertinimą. 

Direktorius Pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  

II pusm.  

3.2. Atlikta analizė ir 

pateiktos išvados 

numatytoms 

tobulintinoms sritims. 

Direktorius Pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  

II pusm.  

Laukiami rezultatai: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu gauti duomenys bus panaudojami 

analizuojant situaciją ir priimant sprendimus dėl mokyklos kokybės bei tobulinimo sričių. 

Numatytos veiklos kokybės įsivertinimo tobulintinos sritys padės apsispręsti dėl mokyklos 
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tobulinimo krypčių, padės optimizuoti procesus, pagerės rezultatai.  

 

IV TIKSLAS: Mokyklos materialinės ir metodinės bazės gerinimas. 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdytojas Terminai 

1. Įsigyti naujus 

muzikos 

instrumentus, 

metodines 

mokymo 

priemones. 

1.1. Įsigyjama naujų, 

kokybiškų muzikos 

instrumentų. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2020 m.  

 

1.2. Atnaujinti 

Pakražančio ir Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazijų muzikos skyrių 

instrumentus. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams  

2020 m.  

 

1.3. Įsigyti kompiuterių ir 

metodinių mokymo 

priemonių ugdymo 

proceso organizavimui. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2020 m.  

 

Kompiuterinės klasės 

įrengimas. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 m.  

 

Laukiami rezultatai: Bus įsigytos 2 kanklės, 1 tūba, 1 akordeonas. Įsigijus instrumentus pagerės 

ugdymo kokybė bei ugdymo galimybės dalyvauti dalykinio paruošimo konkursuose. Ugdymo 

procese bus taikomos moderniosios technologijos. 3 proc. padaugės metodinių mokymo priemonių 

kabinetuose. IT technologijos didins mokinių motyvaciją ir darys įtaką mokinių pažangumui. 

2. Atnaujinti 

mokymosi 

aplinkas. 

2.1. Atlikti patalpų 

remontą pagal projektą 

„Choreografijos skyriaus 

modernizavimas“ 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2020 m.  

 

2.2. Atnaujinti solfedžio 

kabineto mokykliniai 

baldai. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2020 m.  

 

Laukiami rezultatai: Atlikus patalpų remontą pagal projektą „Choreografijos skyriaus 

modernizavimas“ bus sukurta saugi ir estetiška ugdymo (si) aplinka. Įsigijus naujus baldus, 

kabinetai atitiks higienos normas. 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdyje 

2020 m. sausio 28 d. 

Protokolo Nr. 1 
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Priedas Nr. 1 

ATVIROS, INTEGRUOTOS PAMOKOS,  

METODINĖ VEIKLA 

2020 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Mokytojas Data 

1.  Rajoninis seminaras  „Mokinių folklorinių 

šokių varžytuvių „Mažoji patrepsynė 2020“ 

repertuaro mokymai“. 

L. Monkevičienė 

2020 m.  

sausio mėn. 

2.  Respublikinė metodinė konferencija Kelmės 

Algirdo Lipeikos menų mokykloje. 
I. Leskauskienė 

2020 m.  

vasario mėn. 

3.  Edukacinės programos Kelmės „Kražantės“ 

progimnazijoje ir Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijoje. 

A. Vilimaitė-Karyznienė 

2020 m.  

kovo mėn. 

4.  Integruota 6 kl. mokinių solfedžio ir 

muzikos istorijos pamoka. 

I. Mituzienė 

V. Šveikauskas 

2020 m.  

balandžio mėn. 

5.  Mokytojų metodiniai pranešimai (ir/arba 

informacijos pasidalinimai po dalyvavimo 

seminaruose) metodinių grupių 

susirinkimuose, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

Visi mokytojai 

2020 m.  

6.  Metodinės dienos. Direktorius 

Mokytojai 

2020 m.  

7.  Pusmečių atsiskaitymai. Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

2020 m. 

gegužės mėn. 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

8.  Formalųjį švietimą papildančio pradinio 

muzikos, dailės ir šokio ugdymo egzaminai.  

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

2020 m. 

gegužės mėn. 

9.  Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio 

muzikinio ugdymo baigiamųjų egzaminų 

perklausa  

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio 

muzikinio, dailės ir šokio ugdymo 

baigiamieji egzaminai.  

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

2020 m.  

kovo mėn. 

 

2020 m. 

gegužės mėn. 

10.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kursai. 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Visi mokytojai 

2020 m. 
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Priedas Nr. 2 

 

MOKYKLOS RENGINIAI, KONCERTINĖ VEIKLA 

 

Eil  

Nr. 
Renginio pavadinimas Mokytojai Data 

1.  ,,Lietuviškos pjesės“ popietė Pakaražančio 

muzikiniame skyriuje. 

D. Miliauskienė 

Vl. Miklovas  

V. Endrijaitienė 

V. Jagaudienė  

A. Užemeckienė 

2020 m.  

sausio mėn. 

2.  Užgavėnių kaukių paroda. 
L. Užomeckienė 

2020 m.  

vasario mėn. 

3.  Koncertas kovo 11-ajai paminėti. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  

kovo mėn. 

4.  Solfedžio ir muzikos istorijos žaidimas-

viktorina. 
I. Mituzienė 

2020 m.  

kovo mėn. 

5.  Choreografijos ir dailės skyriaus mokinių 

koncertas „Grojame ir dainuojame“. 
O. Gerbenis 

2020 m.  

kovo mėn. 

6.  Folklorinių šokių varžytuvės „Mažoji 

patrepsynė“. 

O. Gerbenis 

L. Monkevičienė 

G. Rukas 

2020 m.  

kovo mėn. 

7.  Šeimyninio muzikavimo koncertas. Direktorius 

Mokytojai 

2020 m.  

balandžio mėn. 

8.  Pasirenkamo instrumento duetų koncertas 

„Dvidešimt pirštukų“. 
R. Povilaitienė 

2020 m. 

balandžio mėn. 

9.  Edukaciniai koncertai ,,Ąžuoliuko“ ir 

,,Kūlverstuko“ darželiuose. 
Ž. Macaitytė 

2020 m.  

balandžio mėn. 

10.  Dailės, choreografijos ir muzikinio skyriaus 

paroda-koncertas ,,Draugystės juosta”. 

L. Monkevičienė 

O.Gerbenis  

D. Bialaglovienė  

G. Rukas 

2020 m.  

balandžio mėn. 

11.  Kelmės rajono vaikų folkloro kolektyvų 

šventė ,,Žaliū, žaliū žuolynele“. 

L. Monkevičienė  

O. Gerbenis 

2020 m.  

balandžio mėn. 

12.  Koncertas ir paroda motinos dienai paminėti. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  

gegužės mėn. 

13.  Koncertas „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje 
A. Ščeponavičienė 

2020 m.  

gegužės mėn. 

14.  Menų mokyklos akordeonistų ansamblio 

koncertas Kelmės bendruomenei. 
V. Bukantienė 

2020 m.  

gegužės mėn. 

15.  Koncertas tėvams ,,Dėkoju Tau“. 
V. Brazinskienė 

2020 m.  

gegužės mėn. 

16.  Kelmės meno šventė. 
Direktorius 

2020 m.  

birželio mėn. 

17.  Tarptautinis Line dance šokių festivalis 

Palangoje „Draugystės tiltas 2020“. 
L. Monkevičienė 

2020 m.  

birželio mėn. 
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18.  Koncertas tarptautinei muzikų dienai 

paminėti. 

I. Leskauskienė 

Visi mokytojai 

2020 m.  

spalio mėn. 

19.  Koncertas „Mėgstamiausias praėjusių metų 

kūrinys“. 
V. Bukantienė  

2020 m.  

spalio mėn. 

20.  Tradicinis pirmokų koncertas „Pirmojo 

kūrinėlio šventė“. 

A. Vilimaitė-

Karyznienė 

2020 m.  

lapkričio mėn. 

21.  Kalėdiniai koncertai Kelmės Algirdo Lipeikos 

menų mokykloje, Pakražančio ir Kražių 

muzikiniuose skyriuose 

Visi mokytojai 

2020 m.  

gruodžio mėn. 
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Priedas Nr. 3 

KONKURSAI, FESTIVALIAI 

2020 m.  

 

Eil. 

Nr. 
Konkursai, festivaliai Mokytojas Data 

1.  Vaikų ir moksleivių dainavimo konkursas 

,,Dainų dainelė“ zoninis turas. 
Direktorius 

2020 m.  

sausio mėn. 

2.  Konkursas „Šiaurės kompozitorių dovana 

liaudies instrumentams“ Šiaulių Dainų 

muzikos mokykloje. 

D. Miliauskienė 

A. Vilimaitė-Karyznienė 

2020 m.  

sausio mėn. 

3.  Juozo Pakalnio pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų konkurso I–III turai A. Sutkus 

Vl. Miklovas 

A. Jonaitis 

2020 m. 

vasario mėn. 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

4.  IV Lietuvos jaunųjų pianistų etiudų konkursas 

„Mažieji virtuozai“. 
I. Leskauskienė 

2020 m. 

vasario mėn. 

5.  II jaunųjų atlikėjų festivalis „Laiko 

horizontai“. 
I. Leskauskienė 

2020 m. 

vasario mėn. 

6.  Festivalis „Pramoginė muzika ir liaudies 

instrumentai“ Šiaulių Dainų muzikos 

mokykloje. 

N. Jurgelevičienė 

D. Miliauskienė 

A. Vilimaitė-Karyznienė 

2020 m.  

vasario mėn. 

7.  Respublikinis vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas 

„Tramtatulis“. 

O. Gerbenis 

D. Miliauskienė 

A. Vilimaitė-Karyznienė 

2020 m.  

kovo mėn. 

8.  Muzikos istorijos ir solfedžio konkursas 7 

klasių Kelmės ir Pakražančio skyriaus 

mokiniams. 

V. Endrijaitienė 

2020 m.  

kovo mėn. 

9.  Pučiamųjų instrumentų ansamblio 

dalyvavimas festivalyje Plungėje. 
Vl. Miklovas 

2020 m.  

kovo mėn. 

10.  Kanklininkų olimpiada „Skambiosios stygos“. 
A. Vilimaitė-Karyznienė 

2020 m.  

kovo mėn. 

11.  Regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė 

„Dainuok pavasarį“. 
G. Rukas 

2020 m.  

kovo mėn. 

12.  Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas 

„Klasikos garsai“ Kelmėje. I. Leskauskienė 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

13.  Pasirenkamo instrumento festivalis 

,,Pavasario fiesta“. R. Čekanauskienė 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

14.  Solfedžio diktanto rašymo konkursas 

V. Šveikauskas 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

15.  Vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelų 

festivalis „Zuikio margutis“. 
G. Rukas 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 
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16.  Respublikinis folklorinių šokių konkursas-

varžytuvės „Mažoji patrepsynė“. 

L. Monkevičienė 

O. Gerbenis 

G. Rukas 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

17.  St. Riaubos piešinių konkursas Plungėje. 

L. Užomeckienė 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

18.  Mokyklinis pianistų konkursas „Bičiulis“. 
I. Leskauskienė 

2020 m. 

gegužės mėn. 

19.  Instrumentinių ansamblių konkursas 

„Tirlytis“ Panevėžyje. 

N. Jurgelevičienė  

A. Vilimaitė-Karyznienė  

D. Miliauskienė 

2020 m. 

gegužės mėn. 

20.  Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė 

Kuršėnuose. 

R. Čekanauskienė 

Ž. Macaitytė 

V. Riškuvienė 

2020 m. 

gegužės mėn. 

21.  Jaunųjų pianistų festivalis „Draugystės tiltai“  

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje. 

R. Vozbinienė 

I. Leskauskienė 

2020 m. 

22.  Nacionalinis akordeonistų konkursas. V. Bukantienė 2020 m. 

23.  Respublikinė moksleivių dainų šventė, 

seminarai ir perklausos. 
Kolektyvų vadovai 

2019–2020  

m. m. II pusm. 

24.  Moksleivių dainų šventė 2020. V. Bukantienė 

R. Čekanauskienė 

Ž. Macaitytė 

D. Miliauskienė 

L. Monkevičienė 

V. Riškuvienė 

G. Rukas 

2020 m.  

liepos mėn. 

25.  Mokyklinis pianistų etiudų atsiskaitymas-

konkursas „Besivejant natą“. 
I. Leskauskienė 

2020 m.  

lapkričio mėn. 

 


