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RASEINIŲ MENO MOKYKLOS  

METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Raseinių meno mokykla (toliau – mokykla) yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo įstaiga, kuri įgyvendina formalųjį ugdymą papildančias 

programas.  

2. Mokyklos paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros meno srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti 

asmeniui papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius per meninę veiklą, padėti jiems 

tapti aktyviais visuomenės nariais. Įgyvendinti pradinio, pagrindinio, išplėstinio, neformaliojo (suaugusių) ugdymo muzikos, dailės ir teatrinio bei 

šokio programas. 
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        3. Mokyklos 2021 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. Nr. 

TS-21 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,  atsižvelgiant į švietimo būklę, bendruomenės 

poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

4. Mokyklos planą parengė 2021 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-4  „Dėl 2021 metų veiklos planui parengti darbo grupės sudarymo” 

sudaryta darbo grupė.  

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

5. Informacija apie ugdytinius (grupes) ir ugdymo programas.  

2019 metais mokykloje  mokėsi 410 mokinių, 2020 metais mokykloje mokėsi 400 mokinių: Raseiniuose – 314 mokinių, Ariogalos skyriuje – 64  

mokiniai, Viduklės skyriuje – 18 mokinių, Šiluvos skyriuje – 4 mokiniai.  

Mokykloje vaikai ugdomi individualiai ir grupėje.  

Mokykloje veikia trys I meninio pajėgumo kategorijos kolektyvai: jungtinis jaunių choras, mokomasis teatras „Svajoklis“, styginių instrumentinis 

ansamblis ir trys II meninio pajėgumo kategorijos kolektyvai: pučiamųjų orkestras, choreografinė šokių grupė, akordeonininkų orkestras. Mokykloje 

veiklą vykdo  mokytojų pučiamųjų instrumentų ansamblis ir  akordeono mokytojų ir mokinių kvartetas. 

 

6. Informacija apie darbuotojus.  

Mokykloje dirba 53 darbuotojai, iš jų 42 pedagogai: 2 ekspertai, 10 mokytojų metodininkų, 27 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai ir 1 

neatestuotas mokytojas. Lyginant su 2019 metais darbuotojų skaičius nekito.  Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. patvirtintos 37 mokytojo pareigybės nekito ir 

2019, ir 2020 metais.  
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Darbuotojai  
Pareigybių / etatų skaičius 

2019-ųjų  metų faktas 2020-ųjų metų faktas 2020-aisiais metais nepanaudota 

Iš viso (skaičius)                50.75 50.75 - 

Administracija 2.5 2.5 - 

Pedagogai 37 37 - 

Kiti darbuotojai 11.25 11.25 - 

 

7. Įstaigos infrastruktūros būklė (būtinai nurodyti ar yra išduotas higienos pasas). 

 

Mokyklos pagrindiniam pastatui (adresu: Vytauto Didžiojo g. 15) ir Ariogalos skyriaus pastatui būtinas išorinis apšiltinimas, pamatų sutvirtinimas. 

Antrajame pastate (adresu: Dariaus ir Girėno g. 13) prasta klasių garso izoliacija, pedagogai ir mokiniai patiria triukšmą, nukenčia ugdymo kokybė. 

Mokykloje įrengtame uždarame kiemelyje organizuojami renginiai. Mokyklos graži estetiška aplinka, atnaujintos klasės, baldai, ugdymo priemonės 

kokybiškos, atitinka programų reikalavimus. 

 2020 m. buvo įsigyjamos ir atnaujinamos mokymo priemonės. Išanalizuota esama situacija, nustatyta esamų muzikos instrumentų ir kitų mokymo 

priemonių būklė ir įvertintas poreikis. Mokytojai patobulino savo kompetencijas seminaruose, renginiuose. Įgytos kompetencijos sąlygojo ugdymo 

proceso kokybę. 

Ugdymas vyksta 7 rajono vietose, Raseiniuose mokykla neturi vieno bendro pastato, vyksta mokinių judėjimas pertraukų metu iš vienos ugdymo 

vietos į kitą. Mokyklai išduotas Leidimas - higienos pasas gautas 2011-12-21 Nr. 9-1296 (16).  2018 m. spalio 30 dieną Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių skyrius atliko patikrinimą mokyklos patalpose  adresais: Vytauto 

Didžiojo g. 15 ir Dariaus ir Girėno g.13. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta. 
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           8. Įstaigos metų strateginio veiklos plane 2020-aisiais metais suplanuotos veiklos (tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

 

 2020 metais Mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius supažindinime su mūsų mokykloje naudojamomis pažangiomis 

ugdymo(si) proceso organizavimo formomis ir dalinomės gerąją darbo patirtimi.  

 Parengta gitaros mokymo programa suteikė naujas galimybes plėtoti mokinių meninius gebėjimus, nauja programa ir jos turinys 

sudomino mokinius, padėjo jiems kūrybiškai atsiskleisti.  

 Mokykla patenkino mokinių meninius ir saviraiškos poreikius, užtikrino meninio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, suteikė žinių, 

skatino mokinių kultūrines bei menines iniciatyvas, kūrybiškumą.  

 Mokytojai individualiai pritaikė ugdymo programas mokiniui, atsižvelgdami į mokinio prigimtinius gebėjimus ir tai padėjo efektyviai 

mokiniui mokytis, bręsti kaip asmenybei.  

 Mokytojai kaupė informaciją apie mokinio mokymo(si) ir emocinę patirtį, daromą pažangą, parinkdavo ugdymo turinį ir metodus, 

labiausiai atitinkančius vaiko poreikius ir asmenines savybes.  

 Mokytojai teikė  tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprino ryšius tarp vaiko, tėvų (įtėvių, 

globėjų, rūpintojų) ir mokyklos. 

 Visų priemonių visuma motyvavo mokinius ir užtikrino gerus ugdymo(si) rezultatus - metinis mokyklos pažangumo vidurkis 9,6 balo, 

lyginant su 2019 metais išliko toks pat. 

 Šalyje paskelbus karantiną, Raseinių meno mokykla taip pat perėjo į nuotolinį mokymą. Buvo parengta nuotolinio mokymosi ir 

mokymo tvarka (nuotolinio ugdymo priemonių planas, nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas) . 

 Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 

4-5 d. atliko Raseinių meno mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas vykdytas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 
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2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos 

patvirtinimo“ patvirtinta metodika. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Raseinių meno mokyklos veiklos 

aspektus: 

 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

 

 

Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

1. Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos (1.1) 

 

1. Ugdymo paslaugų poreikis didesnis nei galimybės suteikti 

paslaugas (5.1) 

2. Ugdymo planas yra nuoseklus ir logiškas, parengtas vadovaujantis 

teisės aktais (6.1) 

 

2. Dalis muzikos skyriaus patalpų nepakankamai pritaikytos 

programų specifikai (10.2) 

3. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8.) 

 

3. Nepakanka erdvių, skirtų mokinių poilsiui ir bendravimui   

(10.5) 

4. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir 

atpažinti pažangą jų siekiant (9.1) 

 

5. Kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą 

skatinanti aplinka  (11.1) 

 

 

 2020 metais 558 mokyklos mokiniai dalyvavo 49 renginiuose: lyginant su 2019 m. renginių skaičius mažėjo, nes nuo 2020 metų kovo 

16 d. šalyje įvedus karantiną, didelė dalis renginių negalėjo įvykti.  
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 Pasiekimai: 

Eilės 

Nr. 

Renginys Pasiekimas Mokytojo vardas, pavardė 

1. Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų 

konkurso regioninis etapas 

Nugalėtojas Saulė Krečkauskienė 

2. Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos IX Lietuvos 

jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė – 

2020“. 

Laureatas 

Laureatas 

Diplomantas 

Asta Nikžentaitienė 

Vaidas Dabžanskis 

Vaidas Dabžanskis 

Koncertmeisterė V. Dauknaitė 

3. Respublikinis styginių instrumentų festivalis-

konkursas „Romantikų įkvėpti“ 

Laureatų diplomai 

 

Jolanta Turčinskienė 

Laisvida Juodytė 

4.  XXI Nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas. 

Laureatas Saulė Krečkauskienė 

5. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos XXVIII Juozo 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso Kauno 

krašto atrankos turas. 

Laureatų diplomai Asta Nikžentaitienė 

Vaidas Dabžanskis 

 

Koncertmeisterė S. Krečkauskienė 
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6.  Respublikinis meno (muzikos) mokyklų teatro skyrių 

mokinių XX meninio skaitymo konkursas. 

I vieta 

II vieta 

II vieta 

Romena Godelytė-Irkmonienė 

Romena Godelytė-Irkmonienė 

Ilma Garšvienė 

7.  Tarptautinis pučiamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų  

konkursas „WIND STARS 2020“ 

III vieta 

III vieta 

III vieta 

 

Asta Nikžentaitienė 

Vaidas Dabžanskis 

Koncertmeisterės S. Krečkauskienė, 

V. Dauknaitė 

8.  X respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas 

Lietuvos XX a. II pusės chorinės muzikos kūrėjams. 

III vieta dr. Jūratė Daugėlienė 

9.  Respublikinis moksleivių ekslibrio konkursas 

„Keturios mūzos“, skirtas Jonavos Janinos 

Miščiukaitės meno mokyklos 55 m. sukakčiai 

paminėti 

II vieta Gina Kozikienė 

10. Iniciatyva Šv. Kazimiero paminėjimui. I vieta Gina Kozikienė 

11.  Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos XXVIII Juozo 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas. 

Laureatų diplomai Asta Nikžentaitienė 

Vaidas Dabžanskis 

Vaidas Dabžanskis 

Koncertmeisterė S. Krečkauskienė 

 

12. Tarptautinis piešinių ir dailės darbų konkursas 

„Šiuolaikinė madona 

II vieta Gina Kozikienė 
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13. Respublikinis Klaipėdos Stasio Šimkaus pasirenkamo 

fortepijono konkursas ,,Jūros eskizai“ 

Diplomantės dr. Jūratė Daugėlienė 

14.  Raseinių rajono savivaldybės konkursas ,,Auksinis 

lūšiukas“  

Laureatės 

Apdovanojimai už Raseinių 

rajono garsinimą meno 

srityje 

Jolanta Turčinskienė 

Laisvida Juodytė 

15. Tarptautinės šokėjų varžybos ,,Rudens taurė“ I vieta 

II vieta 

II vieta 

Liudmila Bankauskienė 

16.  Lietuvos klasikinių ir Lotynų Amerikos šokių 

čempionatas 

Diplomantai Liudmila Bankauskienė 

17. Tarptautinės varžybos ,,Sun City Cup-2020“ Diplomantai Liudmila Bankauskienė 

18. Raseinių meno mokyklos mokomojo  teatro 

„Svajoklis“ premjera, pagal Vydūno dramą „Sigutė“.  

Spektaklis  Albina Damašauskienė 

Romena Godelytė-Irkmonienė 

 

 2020 metais mokytojai aktyviai dalyvavo  metodiniuose renginiuose. Iš jų mokyklos mokytojų organizuoti ir pravesti 11 renginių: 

„Motyvacijos skatinimas ruošiant mokinius viešiems pasirodymams, vadovaujantis aktualiais mokymo metodais ir pedagogine praktika“ (B. 

Siliūnas, D. Banienė, A. Krištapavičius); „Intensyvi fleitos pamoka“  (A. Nikžentaitienė);  „Fleitos pedagogo kvalifikacijos kėlimas ir 

įsivertinimas dalyvaujant šalies mokyklų rengiamuose festivaliuose ir konkursuose“ (A. Nikžentaitienė);  „Mokymosi motyvacijos skatinimo 

galimybės“ (J. Sederevičiūtė);  „Literatūrinio kūrinio interpretavimo gebėjimų ugdymas“ (A. Damašauskienė, R. Godelytė-Irkmonienė);  

„Menas be kaukių“ Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje (G. Norkienė); Pilietiškumo pamoka „Trys meilės spalvos“ (G. Arlauskienė); 

Ansamblinis muzikavimas. Kūrinių interpretavimo galimybės (dr. J. Daugėliėnė); Ieškome naujų būdų choriniame  dainavime (E. 
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Kumpikevičienė); Šokio kūrybinė laboratorija (A. Jukilaitienė); Parengta ilgalaikė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo  programa  „Šiuolaikinio 

vaiko ugdymo(si) meno mokykloje aktualijos“ (J. Sederevičiūtė). 

 Raseinių meno mokyklos pedagogai kvalifikaciją 2020 metais kėlė 2017 val., lyginant su 2019 metais 40 proc. daugiau. 20 mokytojų tobulino 

kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių vaikais, dalyvavo 60 ak. valandų kursuose ,,Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. 2020 

metais siekinys kelti mokytojų kvalifikaciją viršytas. 

 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021 METAMS 

PRIORITETAS 

 

Ugdyti kūrybišką asmenybę, atveriant mokinio individualius gebėjimus, ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant ugdymo(-)si kaitos 

ir kokybės. 

 

1. TIKSLAS.   SIEKTI UGDYMO (-SI) PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS. 

 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai  Ištekliai  Laukiamas rezultatas  

1.1 Tobulinti ir papildyti inovatyviais 

metodais ugdymo programas, kad 

kiekvienas vaikas mokymosi procese 

patirtų sėkmę 

1.1.1. Skyrių susirinkimuose 

analizuojami vaikų poreikiai, 

aptariamos programos ir repertuaras 

Administracija, 

metodinių grupių 

vadovai, mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai  

Naujesnės ir patrauklesnės ugdymo 

metodikos sudomins mokinius, padės 

jiems atsiskleisti 
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1.1.2. Kompiuterinės mokymosi 

priemonės ,,Kompiuteris - solfedžio 

pagalbininkas“ panaudojimas solfedžio 

egzamino metu 

 

Muzikos teorijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

1 proc. pagerės solfedžio egzaminų 

balai. Mokytojams ir mokiniams 

prasiplės bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos 

1.1.3. Ugdytinių pasiekimų analizė 

pasibaigus pusmečiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  Aukštesnė motyvacija siekti geresnių 

mokymosi rezultatų 

 

1.1.4. Mokykloje (arba nuotoliniu 

būdu) organizuoti susitikimus su 

garsiais muzikantais, kraštiečiais  

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 Ne mažiau vienas (per metus) žymus 

žmogus atvyks į mokyklą arba 

susitikimas vyks nuotoliniu būdu. 

Susitikimai su įžymiais muzikantais, 

kitų mokyklų mokytojų pamokos 

paskatins ugdymosi motyvaciją  

  

2. TIKSLAS.  UGDYTI IR PUOSELĖTI VERTYBINES NUOSTATAS, GARSINTI MENO MOKYKLOS IR RASEINIŲ MIESTO 

VARDĄ LIETUVOJE IR UŽSIENYJE. 

  

Uždaviniai  Priemonės Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Laukiami rezultatai  
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2.1. Sudaryti sąlygas mokyklos  

meniniams kolektyvams  ir 

individualiems mokiniams  siekti  

aukštesnių rezultatų, dalyvaujant 

šalies bei tarptautiniuose 

konkursuose, festivaliuose 

 

2.1.1. Koncertai miesto 

visuomenei parodų atidaryme, 

rajono renginiuose, miesto ir 

rajono mokyklose   

Administracija, 

mokytojai.  

  

Pastoviai  Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų, 

mokyklos 

lėšos  

Mokyklos mokiniai ir mokytojai 

dalyvavaus ne mažiau  kaip 40-je   

rajoninių, respublikinių,  

tarptautinių renginių  

 

2.2.Suteikti galimybę renginiuose 

dalyvauti visiems mokyklos 

ugdytiniams 

2.2.1. Mokykloje (arba 

nuotoliniu būdu) rengiami 

teatro, dailės, visų muzikinių 

dalykų mokinių pasirodymai 

Mokytojai  Visus 

mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų, 

mokyklos 

lėšos 

Parengta ne mažiau kaip 3 per 

mokslo metus teatro, dailės, 

muzikinių dalykų renginių.  

Patenkinti mokinių saviraiškos 

poreikiai. Paskatintas ugdytinių 

kūrybiškumas, padidės meninė, 

koncertinė patirtis 

2.3. Bendradarbiauti su  

kitomis šalies bei užsienio  

meninio ugdymo įstaigomis 

2.3.1. Išvykos (nuotoliniai 

susitikimai) su kitomis  šalies 

meno ir muzikos mokyklomis  

 

Mokytojai   Visus 

mokslo 

metus  

Žmogiškieji  

ištekliai, 

projektų, 

mokyklos 

lėšos 

Sėkmingai dalyvauta ne mažiau nei 

10 renginių kartu  su kitomis 

meninio ugdymo įstaigomis. 

Mokiniai ir mokytojai praplės 

akiratį, įgis žinių, pasidalins gerąja 

patirtimi 
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3. TIKSLAS. PLĖTOTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ MOKYMOSI KOMPETENCIJŲ IR VIDAUS KONTROLĖS 

TOBULINIMĄ. 

  

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Laukiami rezultatai  

3.1. Skatinti ir sudaryti sąlygas 

mokyklos darbuotojams tobulinti 

kompetencijas.  

  

3.1.1.   Organizuojami 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą   

  

Administracija, 

metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai  

Visus metus   Mokyklos lėšos, 

Asmeninės 

darbuotojų lėšos  

Suorganizuota  ne mažiau 10 

metodinių renginių, dalyvauta 

20 renginių. 

Mokytojai  kels kvalifikaciją ne 

mažiau  750 valandų  per metus 

3.1.2. Pasidalinimas 

žiniomis su kolegomis, 

grįžus iš seminarų, kursų.   

 

Metodinė taryba  

  

  

Pastoviai  

  

Žmogiškieji  

ištekliai 

Minimalių išlaidų pagalba 

seminaruose įgytos žinios bus 

perteiktos plačiam darbuotojų 

ratui  

 3.1.3. Organizuoti 

pedagogų profesinės 

kvalifikacijos kėlimą. 

Atestacinė 

komisija 

Visus metus Žmogiškieji  

ištekliai 

Parengtas atestacijos komisijos 

darbo reglamento aprašas. 

Aukštesnės profesinės 

kvalifikacijos sieks 2 pedagogai 

per metus 

 3.1.4. Organizuoti 

pedagogų mokymus 

darbui su DVS 

Administracija I ketvirtis Mokyklos lėšos, 

Asmeninės 

darbuotojų lėšos 

Efektyvesnis darbas teikiant 

dokumentus DVS programoje 
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4.1. Tobulinti mokyklos vidaus 

kontrolės tvarką 

4.1.1. Sudaryti darbo 

grupę vidaus tvarkos 

aprašo parengimui 

Administracija I, II ketvirčiai Žmogiškieji  

ištekliai 

Parengtas meno mokyklos 

vidaus kontrolės tvarkos aprašą. 

Supažindinti mokyklos 

darbuotojus. Viešinti mokyklos 

puslapyje 

  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

21. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas  ugdymui. 

22. Už 2021 m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai. 

________________ 


