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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaig
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

didinimui. {rengtos dvi kompiuterizuotos klases su aktyviomis klaviattromis irotiniams, vaizdo ir
garso mokomosios medZiagos demonstravimo prielnonemis naudoiant kompiuterines Drosra.mas-

Anyk5diq muzikos mokyklos Strateginio plano 2016-2020 metams tikslai:
1. Uztikrinti ugdymo kokybg ir kompetencyry ugdymq.
2. Plebti vertybiniq nuostatq ugdymq, formuojant veiklq, draugiikq ir pilietiikq

bendruomeng.
3. Modernizuoti ugdymo aplink4.

Siekiant igyvendinti i5sikeltus mokyklos Strateginio plano tikslus ir remiantis 201g
metq veiklos planu didelis demesys buvo sutelhas i motini[ vertybiq ugdym* ir stiprios
bendruomenes k[rim4. Skiepijant patrioting dvasi4 mokykloje buvo surengtas iSkilmingu, ,.ngiry,
Lietuvos valstybes atkiirimo 100 - mediui. Mokyklos bendruomene pladi-ai dalyvavo kon..rtooi.
minint svarbias Lietuvai datas: Simtmedio dainq Sventeje ,,Vardan tos...", TV konkurse Dainq
dainele - 2018, respublikineje kanklininkq stovykloje ,,Stambantys kankleiiai", sausio l3- osios,
vasario 16 - osios minejimuose ir kt.

Svarb[s rezultatai pasiekti gerinant ugdymo kokybg, aktyvinant metoding veikl4,
keliant mokytojo kvalifikacij4. Per Siuos metus pakiio mokiniq meistri5kumo rodikliai. Mokyklos
moksleiviai dalyvavo 19 - oje respublikiniq ir tarptautiniq konkursq, tapo priziniq vietq
laimetdais' Surengti soliniai koncertiai, akryviai dalyvauta iajono tcuiiurlne3e-' koncertine.le
veikloje, respublikoje rengiamuose festivaliuose. lrtokiniq apklausa parode , kad mokiniams
mokykloje mokytis patinka , pamokos idomios ir nenuobodiios , mokiniai gerai jaudiasi
bendraudami su bendraamZiais ir mokytojais. Jiems patinka mokykloje mokom] datytai bei
vykstantys renginiai. Siekiant sudominti ir motyvuoti mokinius mokytis muzikos ir dalintis savo
gebejimais organizuoti tradiciniai koncertiniai , edukaciniai renginiai itruukiurt tews ir mokyklos
jaunuosius mokytojus. Tokiuose koncertuose dalyvavo apie giproc. mokiniq. Savo pedagogine
patirtimi mokytojai dalinosi rengdami metodinius seminarui, atviras pamokas. 

^ 
Dallvluta

respublikiniq ir tarptautiniq konkursq vertinimo komisiiq darbe.
Daug demesio skyreme mokymosi aplinkos kurimui ir ugdymo patrauklumo



internetinius puslapius, elektr
kulturos pazinimo bei solfedzio dalykq {slsrta 15 naujq muzikos instrumentq i, gu.ro aparaturos.

Labai svarbiu laikome mokyklos bendradarbiavim4 r, ,.rp'ublikos ir uZsieniom'zikos mokyklomis bei rajono socialiniais partneriais. nalyvaudami ivairiuose projehuose
moksleiviai igyja vertingos patirties ir tobulina asmenines kompetencijas.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iai veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nusta{rtos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Modernizuoti
ugdymo ir
ugdymosi aplinkas.

lrengtos dvi
kompiuterizuotos
klases su midi
klaviatiiromis.
Naujos ir patrauklios
ugdymo metodikos,
darbas su
kompiuterinemis
muzikinemis
programomis skatins
mokiniq motyvacij4.

I Iki rugsejo I d.

I irengtos dvi24 darbo
I vietq

I kompiuterizuotos

I klases su midi

| (aktwiomis)

I klaviatflromis.

I Pageres 20 proc.

I mokiniq
I lankomumas
I muzikos ra5to ir
I hltoror paZinimo,
solfedZio bei
muzikos istorijos
dalykq pamokose.

frengtos dvi
kompiuterizuotos klases
su aktyviomis
klaviatEromis
mokiniams,vaizdo ir
garso mokomosios
medZiagos
demonstravimo
priemonemis naudojant
kompiuterines
programas, internetinius
puslapius, elektroninius
vadovelius. Siose klasese
mokoma muzikos
istorijos, muzikos ra3to ir
kulturos paZinimo bei
solfediio dalykq.
Naujos, patrauklesnes
ugdymo metodikos,
labiau sudomino
moksleivius. Ugdymo
procesas tapo
patrauklesnis. Pagerejo
Siq dalyktl lankomumas.
SolfedZio dalykui mokyti
priimtas jaunas,
iniciatyvus mokytojas
siekiantis magistro
laipsnio.

l.2.Organizuoti
mokytojq
tobulinimosi ir
gerosios patirties
sklaid4.

Perimta geroji
patirtis i5 Lietuvos ir
uZsienio Saliq
muzikos pedagogq
del ugdytiniq ir
profesionaltl

2018 03 08 -l I
dienomis
organizuotas
tarptautinis
kameriniq ansambliq
konkursas

Tarptautiniame kameriniq
ansambliq konkurse
,,Muzikine akvarele -
2018" dalyvavo 2
mokyklos kameriniai
ansambliai. Senosios



I 
muzikos koncertq

I organflavlmo lr
I vykdymo.

,,Muzikine akvarele -
2018". Surengtas
seminaras-
praktikumas

,$amerines muzikos
specifika, stilistika ir
improvizavimo
galimybes".

I muzikos ansamblis

| ,,Pavana" tapo I - os

I vietos laureatu,

I saksofonininkq kamerinis

I ansamblis tapo 3-ios

I vietos Iaureatais. [ra5ytas
I I - Uq vietq ir GRAND
I rrux laimetojq

I kompaktinis diskas.
I Konkurso veiklose

I Aulyuuuo ir patirt! gilino

I apie 90 proc. mokyklos

I mokytojq. Konkurse
I varZesi 78 kameriniai

I ansambliai i5 Lietuvos ir
I uZsienio. Jaunieji

I muzikantai atskleide savo

I gabumus kameriniame

I muzikavime, igUo patirri,

I iSgirdo ivairiq Saliq

I kamerinio muzikavimo

I tradicijas, plete

I repertuar4. Mokytojai

I dalinosi metodikomis, jas

I analizavo bei vertino.
I Konkurso metu, dirbta

I vertinimo komisijoje

I kartu su LMTA
destytoj ais, profesori ai s

I uei aestytojais iS

Latvdos, Baltarusijos,
Lenkijos, tobulinta
kompetencija
profesionaliosios
muzikos vertinimo
srityje, igyta svarbiq
patirdiq. Seminaro -
praktikumo metu
lektoriai dalinosi
patirtimi muzikos
pedagogikos srityje,
analizavo kameriniq
ansambliq atlikim4 dave
patarimus konkurso
dalyviams irjq
mokytoj ams stilistikos,
aranZavimo ir kt. srityse.
Surengtas iSkilmingas
koncertas Anykldiq
miesto bendruomenei
skirtas Lietuvos
Valstybes Simtmediui
pamineti.



I 1.3. plesti

I koncerting veikl4,

I 
bendravim4 ir

I 
bendradarbiavim4

I 
su raJono rr

I respublikos

lkuh.inemis

] istaisomis, rajono

I ikimokyklinio

I 
ugdymo, rSpu ir

I 
bendrojo ugdymo
mokyklomis.

Mokyklos
bendruomenes
dalyvavimas
koncertineje veikloje
gerins savirai5kq
ugdys mokymosi
bendradarbiaujant
kompetencij4,
suteiks koncerting
patirti.

2018 02-10
menesiais vestos
edukacines
pamokos- koncertai
,,Liefuvos valstybes
Simtmediui"
pamineti vaikq ir
jaunimo uZimtumo
centre,
ikimokyklinio
ugdymo istaigose.
Mokyklos mokiniq ir
mokytojq koncertas
Ilzenbergo dvare
2018- 06 -09 dien4.

I Metq eigoje 98 proc.

I mokiniq irjq mokytojq
I surenge paZintines

I pamokas - koncertus

| *jono lopSeliq - darZeliq,

I viduriniq mokyklq,

I enytseiq vaikq ir
I 
jaunimo uZimtumo centro

I vaikams, dalyvauta

I projektuose su kitais

I socialiniais partneriais.

I Vyko ivairios
I netradicines pamokos

l,,Datos ir jubiliejai"
I skirtos supaZindinimui su
I kompozitoriais irjq
kfiryba. BirZelio men. 35
mokyklos mokytojai ir
mokiniai koncertavo
Ilzenbergo dvare
(Roki5kio raj.,). Po
koncerto bendrauta ir
dalintasi dalykine
patirtimi su Roki5kio R.
Lymano muzikos
mokyklos mokytojais.
Mokiniai edukacines
programos metu,,Dvaro
istorija, muzikinis
paveldas" buvo
supaZindinti su dvaro
istorija bei muzikavimo
tradicijomis Lietuvos
dvaruose.

l.4.Inicijuoti
mokyklos mokiniq
styginio ansamblio
repertuaro
parengim4.

Koncertuojantys
muzikos mokyklos
mokiniq styginiai
ansambliai.

Iki metq pabaigos
organizuoti 3
styginiq ansambliq
vie5i pasirodymai.

Mokyklos moksleivirl
styginiai ansambliai
surenge 6 vie5us
pasirodymus:
-Tarptautinei mokytoj o
dienai spalio 5 d.
Anyk5diq menq
inkubatoriuje- menq
studijoje;
-miesto Sventei skirtame
koncerte ,,Vasaros
muzika Anyk5diams"
liepos 2l dien4Muzikos
mokyklos aik5teje;
-koncerte Ilzenbergo
dvare birielio 9 dien4;
- Anykidiq Sv. Mato
bainvdioie Sventiniame



koncerte Berneliq miSiose
2018-12- 24.
-Kaledinis koncertas
kartu su Moletq muzikos
mokyklos smuikininkais
Anyk5diq koplydioje
2018- 12 -18.
-Kaledinis koncertas
Anyk5diq muzikos
mokykloie 2018-12-14.

's, neivykdytos ar ivvkdvtos iS dalies d6l numa hrrvn
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.s.

3. uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pako veiklos uZd toki buvo ir rezultatai

aLd

buvo atlikta veiklos rezultatams
UZduotys I veiklos Povelkis Svietimo istaigos veiklai

3.l.organizuotos pasaulinio@
violondelininko ir kompozitoriaus yan Maksin
meistri5kumo pamokos mokiniams ir mokytojams.
Siekiant, kad kuo daugiau respublikos pedagogU
susipaZintq su Sio Zymaus muziko ir pedagogo
metodika kvieteme mokinius ir mokytojus iS

Ukmerges bei PaneveZio muzikos mokyklq,taip pat
mokytojai su savo ugdytiniais ir jq tevais stebejo Sio
atlikejo koncert4 Menq inkubatoriuje.

Mokytojai tobulino savo dalykines
kompetencijas, gautas rekomendacijas
muzikos ktriniq atlikimo klausimais
pritaike dalykq pamokose.

3.2. lgryendinti Bendrojo duomeng upougo,
reglamento (BDAR) reikalavimus.

Paskirtas asmuo atsakingas uZ asmeni
duomenq apsaug4.
Parengtos darbuotojq asmens duomenq
tvarlrvmo taisvkles

J.J.
3.4.
3.5.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezritatai

irjq rodikliai



5.

trI SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kurias no tobulinti

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfILYMAI

Kristina Vidiniene
(vardas ir pavarde)

20t9- 0l-18
(data)

rezulta uZduotis rtinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai tr
5.2. uzduotys i5 esmes ivyk4ytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartu. ,irtioi-o .oitti* Patenkinamai n
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

(mokykloje - mokyklos tarybos (rara5as)
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -

(vardas ir pavarde) (data)

savivaldos institucijos lgaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 i gyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siElymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraias) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas

ry SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaine 53irne

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos\

9.1



9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

i9:^Y3:*yf:111 :Ttatvtos uZduotys gali btiti neivykdytos (aprinkyb6s, kurios gari tureti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinanEios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

@igos;

(para5as)

--G*.5..) -
(vardas ir pavarde) (a.t")-

(vardas ir pavarde) (data)


