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PATVIRTINTA 

Kretingos meno mokyklos 

direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-10 

 

 

 
2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 

1.Kretingos meno mokyklos (toliau-Mokyklos) veiklos programa 2020 metams 

(toliau-Programa) parengta atsižvelgiant į rajono ir miesto švietimo būklę, mokyklos bendruomenės 

poreikius, Mokyklos 2014-2020 metų strateginį planą, Mokyklos parengtus 2019-2020 mokslo 

metų meninio ugdymo programų planus, patvirtintus mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-69, nustato metinius Mokyklos ugdymo tikslus ir uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti, papildomų programų vykdymą.  

2.Programoje siekiama suprojektuoti pagrindinius tikslus ir uždavinius bei numatyti 

priemones jiems įgyvendinti, numatyti ir suprojektuoti mokyklos renginių planus, numatyti lėšas 

jiems įgyvendinti. Atskiromis programomis siekiama programuoti mokytojų bei koncertmeisterių 

kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos, mokyklos funkcionavimo kokybės užtikrinimo 

vykdymą, suplanuoti veiklos bei ugdymo proceso monitoringą ir  bibliotekos darbą.  

3.Programą įgyvendins Mokyklos administracija, pedagogai ir koncertmeisteriai bei  

kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, Mokyklos ugdytiniai ir 

jų tėvai (globėjai), Mokyklos partneriai. 

 

 

 

II. VIZIJA 

 

 3M – trijų meno mūzų mokykla, atvira rajono, regiono, šalies bei pasaulio vaikų 

saviraiškai. 

 

 

III. MISIJA 

 

 Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių 

asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, pasirinktu būdu sėkmingai veikti visuomenėje, padėti 

tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. 
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IV. FILOSOFIJA 

 

Formuojant vertybines nuostatas, vadovautis: 

Profesionalumu – sąžiningai ir profesionaliai atlikti savo pareigas.  

Savigarba ir pagarba kitiems – vadovautis aukšta vidine kultūra, reiklumu sau, tolerancija. Elgtis 

pagal susitartas taisykles, puoselėjant bendruomenės narių emocinį, fizinį ir psichologinį 

bendruomenės narių komfortą. 

Sąžiningumu ir atsakomybe – dirbant savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiklą. 

Vertinant bendruomenės narius bei socialinius partnerius, vadovautis teisingumo, objektyvumo 

principais, mokėti pripažinti savo klaidas. 

Poreikiu tobulėti – priimti tai kaip nuolatinį, nenutrūkstantį procesą, tobulinti kompetencijas 

mokantis savarankiškai ir komandoje, siekiant visapusiškos erudicijos, geranoriškai dalintis 

patirtimi, informacija. 

Tautos tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu – įsisąmoninti, kad  kultūros paveldas perduodamas iš 

kartos į kartą bei jo tęstinumas yra valstybės pasididžiavimas ir pamatinė vertybė.  

 

 

V. 2019 METŲ  VEIKLOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

 

      Įgyvendinant 2019 metų veiklos programą, tikslai ir uždaviniai buvo susieti su 

mokyklos 2014-2020 metų strateginio plano veiklos tikslais ir uždaviniais, bei mokyklos veiklos 

tobulinimo planu 2017-2019 metams.  

                               Pagrindinis mokyklos strateginio plano 2014-2020 metams strateginis tikslas: 

Siekti sukurti mokyklą, kuri taptų atviru vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru.  

Uždaviniai : 
1. Nuolat siekti meninio ugdymo kokybės, 

2. Siekti, kad būtų sukurta moderni, sveika ir saugi ugdymo (si) erdvė, 

3. Nuolat  tobulinti mokyklos kultūrą ir įvaizdį visuomenėje. 

Numatytos ir įgyvendinamos priemonės: 

      Įgyvendinant pirmą uždavinį , mokyklos mokytojai dalyvauja  kvalifikaciniuose renginiuose,  

bendradarbiauja  ir keičiasi  pedagogine patirtimi su kolegomis iš meninio ugdymo institucijų. 

Mokykloje suburtas aukštos dalykinės kvalifikacijos mokytojų kolektyvas. Nuolat skatinami patys 

rengia kvalifikacines programas, yra kviečiami ir organizuoja seminarus , skaito pranešimus 

respublikinėse konferencijose. 2019 metų rudenį organizuota ir vyko jau V dalykinė konferencija 

respublikos dailės mokytojams „Kūrybinės pamokų interpretacijos“.   

    Rengiant ugdymo programų  planą siekiama  išplėsti mokinių meninio ugdymo pasirinkimo 

galimybes bei  tobulėti rengiantis koncertams, konkursams, festivaliams. Per atviras veiklas 

įgyvendinamas  siekis tėvus (globėjus) įtraukti į bendras veiklas su savo vaikais, susirinkimų metu 

tėvai (globėjai) supažindinami su mokyklos ugdymo programų specifika, o tuo pačiu aptariamos 

galimybės siekti individualios mokymosi pažangos. 

     Įgyvendinant antrą uždavinį numatyta priemonė siekti , kad būtų pastatytas mokyklos priestatas. 

Tačiau  dėl objektyvių  priežasčių, savivaldybės strateginiame plane ši statyba atidėta ateičiai. 
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 Modernios ir saugios aplinkos kūrimui  numatytos priemonės 2019 metų mokyklos veiklos 

programoje: pagal turimas finansines galimybes įsigyjami  muzikos instrumentai, audio-video, 

biuro technika, ugdymo procese naudojami baldai. Atsiradus poreikiui įrengta klasė dailės 

pamokoms bei  klasė kameriniams koncertams. Siekiant darnos rengiami būtini dokumentai, 

tvarkos užtikrinančios mokinių saugumą. Pagal  2018 metų mokyklos įsivertinimo išvadas ugdymo 

turinys programuojamas atsižvelgiant į mokinių domėjimąsi ir lūkesčius bei galimybę patirti 

individualią sėkmės istoriją. 

                 Įgyvendinant trečią uždavinį, mokytojai nuolat skatinami bendradarbiauti su rajono, 

regiono, šalies bei užsienio socialiniais partneriais, individualiai ar su  mokyklos meniniais 

kolektyvais dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžytuvėse. Šiame procese matau savo vadybinę 

misiją-sudaryti sąlygas kad tai vyktų sklandžiai ir  kiekvienas toks renginys keltų mokyklos prestižą 

bei atspindėtų unikalią jos kultūrą. Todėl nuolat atnaujinami koncertiniai rūbai, įsigyjami trūkstami 

muzikos instrumentai ir aksesuarai, pagal mokyklos finansines galimybes finansuojamos kelionės. 

Nuolat kuriamas pozityvus mokyklos įvaizdis pasitelkiant vietos žiniasklaidos priemones, skelbiant 

naujienas apie pasiekimus mokyklos tinklapyje. Dalindamasis mokyklos kultūros ir įvaizdžio 

kūrimo aspektais pats vedžiau stažuotę Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų komandai.  

        Visa tai didina mokinių identitetą su mokykla, o patirti įspūdžiai motyvuoja mokytis ir siekti 

dar geresnių rezultatų. O pasiektais rezultatais tikrai galime didžiuotis. XIV nacionaliniame Jono 

Švedo konkurse birbynininkai Motiejus Liakas ir Eitvydas Gedžius tapo laureatais, Lietuvos 

akordeonistų konkurse „Vilnius 2019“ akordeonininkų trio  Rokas Meškauskas, Edvinas Navickas, 

Žygimantas Valančiauskas tapo  II vietos laureatais, o akordeonininkas Ovidijus Miežetis -  III 

vietos laureatu. XIX Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate pučiamųjų instrumentų orkestras 

„Vėjūnas“ apdovanotas III vietos laureato diplomu. VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-

konkurse „Mes Lietuvos vaikai 2019“ choras „Saulainė“ laimėjo III vietą. Įvairiuose šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose aukštas vietas pelnė mušamųjų instrumentų ansambliai, fortepijono 

klasės mokinė Beatričė Žiubrytė. O metus vainikavo mokyklos vaikų šokių „Ratilėlis“, kartu su 

choru „Smiltė“ ir tautinių instrumentų orkestru paskelbtas 2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursinio festivalio  „Aguonėlė” liaudiškų šokių 

ansamblių kategorijos nugalėtoju.  

          Visos strateginiame plane ir mokyklos veiklos programoje suplanuotos ir efektyviai 

įgyvendinamos priemonės prisideda prie  pagrindinio tikslo- siekti sukurti mokyklą, kuri taptų 

atviru vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru, įgyvendinimo.  Išsikeltų uždavinių 

įgyvendinimas  įgalina kasmet surinkti pakankamai gausų mokinių skaičių, užtikrinti jiems jaukias 

ir saugias ugdymosi sąlygas bei galimybę įgyvendinti savo lūkesčius, o baigiantiems mokyklą-

palikti gerus prisiminimus apie mokykloje praleistus metus.    

              2019 metais mokykla organizavo respublikinį kūrybinių darbų konkursą „Greta realybės-

fantazijų pasaulis“, respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą-festivalį „Kūrėjo kodas“, VI 

Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkursą, muzikos teorijos (solfedžio) konkursą pagrindinio 

muzikinio ugdymo 2 klasės  mokiniams „Skaitymas iš lapo“, muzikos istorijos konkursą 

pagrindinio muzikinio ugdymo 4 klasės  mokiniams „Muzikos terminai ir sąvokos“, organizuotas  

tradicinis  projektas „Muzikinės  pertraukos“ spalio 1-  tarptautinei muzikos dienai, paminėti. 

Organizuoti kvalifikaciniai renginiai - V- oji respublikinė teorinė – praktinė konferencija 

„Kūrybinės pamokų interpretacijos“, seminaras „Džiazo improvizacijos mokymas muzikos 

mokykloje“. Organizuota stažuotė Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams „Mokytojo, 

ugdytinio ir jo tėvų bendradarbiavimas-sėkmės istorijos pagrindas“. 

Organizuota edukacinė-koncertinė išvyka į birželio muzikos festivalį Ilzenbergo dvare, Rokiškio 

rajone. 

              Mokykla bendradarbiauja su visomis miesto ir rajono švietimo , kultūros socialinės globos 

įstaigomis, su regiono ir šalies muzikos ir meno mokyklomis bei Blankenfeldės (Vokietija) muzikos 

(meno) mokykla.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdomas rengiant bendrus 

meninio pobūdžio projektus-konkursus, festivalius, koncertus, parodas.   
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VI. SSGG ANALIZĖ 

Mokyklos stipriosios pusės 

Visa mokyklos bendruomenė sutaria, kad 

stipriosios mokyklos pusės yra: 

 Patrauklios, nuolat atnaujinamos ir  

koreguojamos ugdymo programos, kurias 

pasirinkę mokiniai įgyja reikiamų, kokybiškų 

žinių, jas sėkmingai pritaiko dalyvaudami 

tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, 

kituose renginiuose. 

 Atsižvelgiant į vietos ir mokyklos  

bendruomenės reikmes, taip pat į tėvų ir mokinių 

poreikius ir interesus, parengiami ir efektyviai 

įgyvendinami mokyklos ugdymo programų 

planai. 

 Pagal tėvų pageidavimus ir mokinių  

gebėjimus tenkinami ugdymo poreikiai, 

įgyvendinami lūkesčiai. 

 Mokykloje dirba kompetentingų,  

pakankamai aukštos kvalifikacijos mokytojų ir 

koncertmeisterių kolektyvas. 

 Mokiniai, baigę mokyklą, sėkmingai  

įstoja ir tęsia mokslą meninio ugdymo profilio 

aukštesnėse ir aukštosiose mokyklose. 

Mokyklos silpnosios pusės 

 Nėra naujų vadovėlių, o senieji  

  neatnaujinami. 

 Nepakankamas tėvų dėmesys vaiko  

neformaliojo vaikų ugdymo pasiekimams ir 

veiklai mokykloje.  

 Dėl patalpų trūkumo tenka atsisakyti  

mokinių meninio švietimo-koncertų su 

profesionaliais atlikėjais, profesionalių 

dailininkų parodų. 

 Dėl patalpų trūkumo ne visada  

mokiniams sudaromas palankus pamokų 

tvarkaraštis.  

Mokyklos galimybės 

            Įvertinant mokyklos stipriąsias puses bei 

eliminavus /išsprendus grėsmes 

 Teikti kokybišką ugdymą Kretingos  

savivaldybės vaikams, 

 Būtų galima įvesti naujas ugdymo  

programas bei vykdyti kitokias veiklas. 

 Mokykloje galėtų padaugėti  

renginių miesto ir rajono visuomenei. 

 Taptų realu rengti respublikinius,  

gal net tarptautinius renginius. 

 Galėtų augti partnerystės ryšių  

plėtojimas ir bendradarbiavimas su panašaus 

profilio institucijomis. 

Grėsmės mokyklai 

 Kinta mokinių ir jų tėvų  požiūris į  

meninį ugdymą:  keičiasi vertybės, menksta 

lūkesčiai ir mažėja mokinių noras siekti meninio 

ugdymo kokybės. Ateityje kardinaliai gali 

keistis mokyklos funkcijos-vietoj siekiamų 

rezultatų liks tik užimtumas. 

 Mokykloje trūksta patalpų-  

koncertinės salės bei kabinetų dailės skyriaus 

mokinių efektyviam darbui bei choreografijos 

skyriaus mokiniams higienos normas 

atitinkančių patalpų pamokoms. 
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VII. 2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                 Valstybinėje švietimo strategijoje kalbama  apie  neformalųjį vaikų švietimą, kuris 

papildo formalųjį ugdymą alternatyvomis, skirtomis individualių gebėjimų ugdymui, saviraiškos 

poreikių tenkinimui, asmenybės tobulėjimui. Mūsų mokykla atsižvelgdama į  šiuos uždavinius, taip 

pat kelia  sau tikslus pritardama ir vykdydama numatytas tobulinimo kryptis. 2014-2020 mokyklos 

strateginiame plane iškeltas  tikslas - siekti sukurti mokyklą, kuri taptų vaikų ir jaunimo 

neformalaus meninio ugdymo centru. Tikėtina, kad tai galėtų būti sudėtinė valstybės keliamų 

uždavinių sprendimu neformaliojo vaikų švietimo srityje. 

                       Siekiant įgyvendinti atviros mokyklos – centro, modelį, mokykla siekia į saviraiškos 

poreikių tenkinimą įtraukti visus norinčius ir galinčius vaikus. 

                       Strateginio tikslo įgyvendinimą lydi svarbūs uždaviniai – nuolatinis meninio ugdymo 

kokybės siekis, siūlomų programų įvairovė ir patrauklumas. Tikslo įgyvendinimui būtina moderni, 

sveika ir saugi ugdymo (si) erdvė. Norėdami, kad į mūsų mokyklą mokytis norėtų ateiti vaikai, o 

tam besąlygiškai pritartų tėvai, privalome nuolat tobulinti mokyklos kultūrą ir išlaikyti patrauklios 

mokyklos įvaizdį visuomenėje. Skaidant uždavinius įgyvendinimo etapais akivaizdu, kad nemažą 

dalį priemonių uždaviniams įgyvendinti galime pasiekti intelektiniu resursų pagalba. Didelis 

dėmesys privalo būti skiriamas bendradarbiavimui su mokinais , tėvais (globėjais), nuolat vykdyti 

pastarosios bendruomenės grupės-tėvų pedagoginį švietimą, plėsti informavimo apie vaiko pažangą 

ir pasiekimus galimybes. 

               Atlikto 2019 metų mokyklos įsivertinimo išvadose konstatuota, kad mokyklos 

bendruomenės nuomone aktualu atkreipti dėmesį į didesnį ugdymo turinio diferencijavimą ir 

individualizavimą, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes ir asmenybės raidos lūkesčius bei 

siekiant mokinio individualios pažangos.  

              2020 metams ugdymo turinio ir motyvuojančios veiklos  įgyvendinimui keliami tikslai: 

1. Sudaryti optimalias galimybes mokiniui siekti pažangos. 

2. Tęsiant Dainų šventės tradicijas Lietuvoje, dalyvauti 2020 metų moksleivių Dainų šventėje. 

 

 

 

 

 

 



VIII. 2020 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas: sudaryti optimalias galimybes mokiniui siekti pažangos 

Uždaviniai Priemonės Kryptys Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Reikalingos lėšos, 

resursai 

Sėkmės 

kriterijai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Siekti dar 

didesnio 

ugdymo turinio 

individualizavi

mo ir 

diferencijavimo. 

1.1. Kūrybiškai 

parinkti ir taikyti 

ugdymo turinį, 

atsižvelgiant į 

mokinio 

individualias 

savybes. 

1.1. 1. Ieškoti patrauklaus repertuaro. 

1.1.2. Aptarti su ugdytiniais ir tėvais (dailės ir 

choreografijos skyriuose- pristatyti pusmečio 

ugdymo turinio įgyvendinimo planus)  

1.1.3. Aptarti su ugdytiniais ir tėvais galimą 

pažangos rezultatą. 

Visi 

mokyklos 

mokytojai 

Per 2020 

metus 

Intelektiniai resursai. 

 

 

Ugdytiniams 

siūloma 

patraukli 

veikla ir 

motyvuojantis 

ugdymo 

turinys 

1.2. Nuosekliai 

įgyvendinant 

ugdymo turinį, 

padėti mokiniui 

visapusiškai 

tobulėti 

 

1.2.1. Skatinti ugdytinius aktyviai dalyvauti 

mokyklos, regiono, šalies ir tarptautiniuose 

organizuojamuose koncertuose, parodose,  

festivaliuose ir konkursuose. 

1.2.2. Bendradarbiauti su tėvais įtraukiant 

juos  į ugdymo turinio proceso įgyvendinimą. 

1.2.3. Ieškoti kitų,  patrauklių ugdymo turinio 

įgyvendinimo formų, išnaudojant ugdymo 

programų planų teikiamas galimybes.  

Visi 

mokyklos 

mokytojai 

Per 2020 

metus 

Intelektiniai resursai. 

 

Individuali 

pažanga per 

patrauklias 

formas. 

1.3. Tobulinti 

individualios 

mokinio pažangos 

rezultatų 

eksponavimo 

formas. 

1.3. 1.Rengti koncertus, darbų peržiūras ir  su 

ugdytiniais ir jų tėvais aptarti individualią 

mokinio pažangą.  

1.3. 2.  Aptarti su ugdytiniais ir jų tėvais 

pažangos įvertinimo rezultatus. 

1.3.3. Kartu su ugdytiniais ir jų tėvais aptarti 

perspektyvinius individualios pažangos 

siekius. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

kolektyvų 

vadovai. 

Per 2020 

metus 

Intelektiniai resursai. 

 

Rezultatų 

aptarimo 

išvados-

pagrindas 

tolesniam 

mokinio 

individualios 

pažangos 

siekiui.   
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Tikslas: tęsiant Dainų šventės tradicijas Lietuvoje, dalyvauti 2020 metų moksleivių Dainų šventėje 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Reikalingos 

lėšos, resursai 

Sėkmės kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

2. Užtikrinti kokybišką ir 

savalaikį pasirengimą ir 

mokyklos meninių kolektyvų  

dalyvavimą 2020 metų 

Lietuvos moksleivių  Dainų 

šventėje. 

2.1. Užtikrinti, kad 

meniniuose 

kolektyvuose dalyvautų 

visi mokiniai. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai-meninių 

kolektyvų vadovai. 

 

Per 2020 metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

 

Sėkmės istorija- 

kokybiškas pasirengimas, 

sėkmingas pasirodymas 

atrankose ir visų mokyklos 

kolektyvų dalyvavimas 

2020 metų Lietuvos 

moksleivių  Dainų 

šventėje. 

. 

2.2.  Įpareigoti meninių 

kolektyvų vadovus, kad 

laiku būtų gaunamas ir 

kokybiškai rengiamas 

privalomas šventės 

repertuaras 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai-meninių 

kolektyvų vadovai. 

Per 2020 metus 

 
Intelektiniai 

resursai. 

2.3. Skatinti meninių 

kolektyvų vadovus 

dalyvauti Dainų šventės 

parengiamuosiuose 

kvalifikaciniuose 

renginiuose, 

seminaruose. 

 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai-kolektyvų 

vadovai. 

Per 2020 metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 
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IX. MOKYKLOS 2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

 

 

 

Mokyklos organizuojami rajoniniai, regioniniai ir respublikiniai renginiai 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo  data Renginio vieta 

1. Dalyvavimas miesto kovo 11 renginiuose   Bernardas Anužis, mokytojai 2020 m. kovo 11 d. Kretingos mieste 

2. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas  „Kūrėjo kodas” 

Živilė Sabaliauskaitė 

Lina Nikartienė 

2020 m. kovo 26 d. Kretingos meno 

mokykla 

3. VI respublikinis tautinių muzikos instrumentų 

kamerinių ansamblių festivalis-konkursas 

“Keturnytis”  

Vilija Vitkauskienė 2020 m. balandžio 15 d. Kretingos meno 

mokykla 

4. Kretingos meno mokyklos gabių mokinių 

apdovanojimo šventė 

Rita Pukelytė – Retkienė 

 

2020 m. gegužė Nenuspręsta 

5. Muzikavimas gatvėje Bernardas Anužis, 

Muzikos skyriaus mokytojai 

2020 m. gegužė Kretingos mieste 

6. Dalyvavimas miesto šventės renginiuose   Bernardas Anužis, mokytojai 2020 m. birželio 5 d. Kretingos mieste 

7. Projektas-koncertas „Muzikinės pertraukos“ 

skirtas tarptautinei Muzikos dienai paminėti“ 

Kazys Tiškus, 

Muzikos skyriaus mokytojai 

2020 m. spalio 1 d. Kretingos meno 

mokykla 

8. Respublikinis dailės darbų konkursas 

 “Greta realybės-fantazijų pasaulis“. 

Rūta Šulskienė 2020 m. spalis Kretingos meno 

mokykla 

9. Kretingos Dvaro festivalis Bernardas Anužis, mokytojai 2020 m. spalio 23 d. Kretingos muziejus 

10. Respublikinis Lietuviškos pjesės konkursas. Kazys Tiškus,  

Visvaldas Stirblys 

2020 m. lapkritis Kretingos meno 

mokykla 

11. Tradicinis 36 Kalėdinis koncertas Bernardas Anužis, 

fortepijono mokytojų ir  

dailės skyriaus metodinių  

būrelių mokytojai. 

2020 m. gruodžio mėn. 

 

Kultūros centro salėje 
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Tradiciniai, šventiniai renginiai, meniniai-edukaciniai projektai, festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, konkursai 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Renginio vieta 

SAUSIS 

1. Edukacinė-pažintinė išvyka į muzikinį spektaklį į  

„Knygų personažai atgyja“.  

Rita Beinorienė 

Irena Intienė 

2020 m. sausio 19d.   

 

Klaipėdos kultūros 

fabrikas   

2. Balio Dvariono pjesių koncertas Kretingos meno 

mokykloje  

Rita Pukelytė – Retkienė 

Raimonda Kučiauskienė 

2020 m. sausio 21d.   

 

Mokykloje 

3. Tarpmokyklinis projektas “Mokomės vieni iš kitų” -

Kretingos meno mokyklos tautinių instrumentų orkestro 

ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko tautinių instrumentų 

ansamblio “Subatėlė” bendra meninė veikla ruošiantis 

Lietuvos moksleivių dainų šventei  

Donatas Merkelis 

Vilija Vitkauskienė 

2020 m. sausio 23d. 

2020 m. vasario 12d. 

 

Mokyklose 

4. Koncertas „ Žiemos snaigių dovanėlės“  Virginija Ruzgienė  2020 m. sausio 25d. 

 

2020 m. sausio 28d. 

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijoje 

Kretingos  Marijos 

Tiškevičiūtės mokykloje 

5. Integruotas solfedžio ir muzikos istorijos konkursas 

,,Pažinkime Baroką“ II pagrindinės klasės mokiniams . 

Rita Beinorienė 2020 m. sausio 25d. 

 

Mokykloje 

6.  Edukacinė-pažintinė išvyka į muzikinį spektaklį 

„Tėčių lopšine“.  

Laima Kniūkštienė 2020 m. sausio 26d. 

 

Klaipėdos kultūros 

fabrikas 

7. Edukacinė- pažintine išvyka po Vilniaus miesto 

muziejus ir galerijas. 

Živilė Sabaliauskaitė 

Daiva Galdikaitė 

2020 m. sausis Vilniaus miesto muziejai  

8. Išvyka mokiniams į koncertą „Klasika sutinka tango“  Olivija Kundrotaitė 2020 m. sausio 17d. Klaipėdos koncertų salė 

VASARIS 

9. Išvyka su mokiniais į operą „Kaulo senis ant geležinio 

kalno“ 

Rima Stonkuvienė 2020 m. vasario 28 d.         Klaipėdos koncertų salė 

10. Koncertas skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti  Silvija Stanienė 2020-02 

 

Darželis – mokykla „Žibutė“ 

11. Išvyka su mokiniais į spektaklį  ,, Mūsų klasė”  Alina Dubinskienė 2020 m. vasario 21 d.         Klaipėdos dramos teatras. 

12. Solfedžio konkursas ,,Intervalų pasaulyje“  

II pagrindinės klasės mokiniams. 

Irena Intienė 2020 m. vasario 13 d.         Mokykloje 

13. Pažintinis koncertas  ankstyvojo  integruoto meninio  ugdymo  

vaikams ir  jų tėveliams  ,,Pažinkime  muzikos  instrumentus“ 
Laima Kniukštienė 2020 m. vasario 12 d.       Mokykloje 

14. Koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario16 

paminėti   
Laimonas Stanius 2020 m. vasario 15 d.       Darželyje-mokykloje 

„Žibutėje“ 
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KOVAS 

15. Labdaros koncertas  Kilnutė Skripkauskienė 2020 m. kovas Klaipėdos koncertų salėje. 

16. Tęstinis projektas ,,Iš kartos į kartą”  Laimonas Stanius 

Silvija Stanienė 

2020 m. kovas Darželis ,,Ąžuoliukas” 

17. Edukacinė išvyka su mokiniais į operą ,,Kaulo senis ant 

geležinio kalno” 

Irena Intienė 2020 m. kovo 1 d. Klaipėdos koncertų salė 

18. 1-3 klasių etiudo konkursas. Nijolė Narkutė 2020 m. kovas Mokykloje 

19. Konkursas muzikos rašto ir kultūros  pažinimo 

programos mokiniams  „Į muzikos šalį“. 

Laima Kniūkštienė 2020 m. kovo 05 d.       Mokykloje 

20. Smuiko  mokinių ir smuikininkų  ansamblio koncertas 

Nidoje, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

30- mečiui paminėti.  

Dalia Pocienė 2020 m. kovas Nidos kultūros ir  turizmo 

centras ,,Agila”. 

21. Edukacinė išvyka miuziklą “Velnio nuotaka” Silvija Stanienė 2020 m. kovo 19 d.       Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

22. Tęstinis Kretingos meno mokyklos ir Klaipėdos Juozo 

Karoso muzikos mokyklos akordeonininkų renginys 

,,Grojame drauge,, 

Roma Kusienė 2020 m. kovas Mokykloje 

23. Edukacinė – pažintinė išvyka  su mokiniais į  koncertą 

,,Žaismingos muzikos orkestras seka pasaką” 

Laima Kniūkštienė 

Rita Beinorienė 

2020 m. kovo 13 d.       Klaipėdos   Koncertų salė 

24. Koncertas „Pavasario miniatiūros“  Virginija Ruzgienė 2020 m. kovo 26 d.   Klaipėdos Prano Domšaičio 

galerijoje 

25. Edukacinis projektas „Gamtos atspindžiai muzikoje ir 

dailėje”, skirtą Žemės dienai paminėti  

Vaida Turauskė 2020 m. kovas Palangos Stasio Vainiūno 

meno mokykloje. 

26. Mokyklos koncertas, skirtas  Kretingos socialinių 

paslaugų centro 30- mečiui  

Olivija Kundrotaitė  

Vigilija Smilgytė - 

Mockevičienė 

2020 m. kovas 

 

Kretingos socialinių 

paslaugų centras 

27. Dailės skyriaus mokinių darbų paroda Kretingos 

Kultūros centre  Kovo 11 paminėti.  

Daiva Galdikaitė 2020 m. kovas Kretingos Kultūros centre   

28. Edukacinė išvyka į Europos brass-band čempionatą Alvydas Bružas 2020 m. kovas Palangoje 

BALANDIS 

29. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 

abiturientės Marijos Gūščiūtės koncertas  

Virginija Ruzgienė 2020 m. balandžio 03 d. Kretingos meno 

mokykloje. 

30. Koncertas, skirtas kultūros dienai paminėti  Silvija Stanienė 2020 m. balandis Vydmantų gimnazijoje 

31. Solfedžio konkursas ,,Skaitymas iš lapo“ 

IV pagrindinio ugdymo klasės mokiniams. 

Irena Intienė 2020 m. balandžio 07 d. Mokykloje 

32. Tęstinis projektas „Iš praeities epochų“, skirtas      

J. S. Bacho 335 gimimo metinėms pažymėti  

Vaida Turauskė, Rita 

Pukelytė - Retkienė 

2020-04-08 Klaipėdos I. Simonaitytės 

bibliotekoje 
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33. Mokyklos mokinių koncertas, skirtas nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei  

Olivija Kundrotaitė 2020 m. balandis 

 

Kretingos M.Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje 

34. Koncertas „Pavasario miniatiūros“  Virginija Ruzgienė 2020 m. balandžio 26 d.  Juodkrantės Liudviko 

Rėzos kultūros centre 

35. Koncertas, skirtas Motinos dienai .  Jūratė Norkuvienė 2020 m. balandis . Mokykloje 

36. Integruotas solfedžio ir muzikos istorijos konkursas 

,,Pažinkime Romantizmą“ 

III pagrindinės klasės mokiniams . 

Rita Beinorienė 

 

2020 m. balandžio 21 d. Mokykloje 

37. Tęstinis projektas su Palangos St.Vainiūno 

muzikos mokykla, "Linksmosios fleitos" 

Dainora Pazdrazdienė 2019 m. balandis Palangos St.Vainiūno 

muzikos mokykla 

38. Dailės skyriaus mokinių darbų paroda  Daiva Galdikaitė 2020 m. balandis Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje 

39. Edukacinė – pažintinė  išvyka po Klaipėdos miesto 

muziejus ir galerijas.  

Živilė Sabaliauskaitė 2020 m. balandis po Klaipėdos miesto 

muziejai 

40. Išvyka keltu į Kuršių marias Donatas Merkelis 2020 m. balandžio 29 d. Rusnė 

41. Dailės skyriaus mokinių darbų paroda Kretingos 

kultūros centre.  

Daiva Galdikaitė 

 

2020 m. balandis Kretingos kultūros centre. 

42. Muzikinis projektas „Aš moku groti dviem 

instrumentais...“ 

Rita Pukelytė-Retkienė, 

 

2020 m. balandis Mokykloje 

43. Tęstinis projektas  "Linksmosios fleitos" Dainora Pazdrazdienė 2020 m. balandis Palangos St.Vainiūno 

muzikos mokykla, 

44. Pagrindinio muzikinio ugdymo 4 klasės mokinių 

koncertas  klasės draugams Pranciškonų 

gimnazijoje 

Rima Stonkuvienė 

Raimonda Kučiauskienė 

Virginija Saudargienė 

Lilija Bakšanskienė 

2020 m. balandis 

 

Pranciškonų gimnazijoje 

45. Edukacinė išvyka į koncertą „Muzikinis margutis“ Vigilija Smilgytė – 

Mockevičienė 

2020 m. balandžio 7 d. 

 

Gargždų muzikos mokykloje, 

Veiviržėnų skyriuje. 

46. Dailės, pianino skyrių mokinių ir choro „Smiltė“ 

edukacinė-koncertinė išvyka  

 

Rita Pukelytė-Retkienė, 

Lilija Bakšanskienė, 

Rūta Šulskienė 

2020 m. balandis Tytuvėnai 

GEGUŽĖ 

47. 1 klasės fortepijono mokinių koncertas, skirtas Motinos 

dienai paminėti  
Rita Pukelytė – Retkienė 

 

2020 m. gegužė  Mokyklos salėje 

48. 2 klasės mokinės Ugnės Jūrevičiūtės rečitalis klasiokams Vaida Turauskė 2020 m. gegužė Mokyklos salėje 

49. Klasės mokinių edukacinė - koncertinė išvyka  Rita Pukelytė - Retkienė 2020 m. gegužė Nida 

50. Edukacinis koncertas „Pažinkime muzikos instrumentus“   Vaida Turauskė 

Rita Pukelytė - Retkienė 

2020 m. gegužė Marijono Daujoto 

progimnazijoje 
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51. Šventinis  renginys  ankstyvojo integruoto meninio  

ugdymo vaikų  jų  tėveliams Mamos  dienos proga  

,,Mama mano mama...“ 

Laima Kniūkštienė 2020 m. gegužės 13 d. Mokykloje 

52. Edukacinė –pažintinė išvyka į, ,,Saldainių gaminimo 

popietė”    

Laima Kniūkštienė 

Irena Intienė,  

Rita Beinorienė 

2020 m. gegužės 20 d. Kretingos muziejus 

53. Mokytojos Alinos  Dubinskienės mokinių koncertai  Alina Dubinskienė 2020 m. gegužė M. Daujoto ir S. Daukanto 

progimnazijose. 

54. Koncertas, skirtas Tėvų dienai paminėti  Olivija Kundrotaitė 2020 m. gegužė Šv. Antano dienos centre 

55. Šeimyninio muzikavimo popietė „Smagi mūsų 

šeimynėlė“  

Olivija Kundrotaitė 

Raimonda Kučiauskienė 

2020 m. gegužė  Mokykloje 

52. Kotrynos Dimgailaitės koncertas – rečitalis. Nijolė Narkutė 2020 m. gegužė Mokykloje 

53. Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos ir Kretingos 

meno mokyklos styginių instrumentų mokinių  

edukacinis projektas ,,Muzikiniai susitikimai”. 

 

Dalia Pocienė 

 

2020 m. gegužė. 

Kretingos muziejuje. 

 

54. Reklaminis koncertas darželio-mokyklos ,,Žibutė” mokiniams Visvaldas Stirblys 2020 m. gegužė Darželis-mokykla ,,Žibutė” 

55. Augustės Pareigytės ir Perlitos Grigaitytės koncertas 

,,Draugystė“  

Vigilija Smilgytė – 

Mockevičienė 

2020 m. gegužė Mokykloje 

56. Koncertas visiems mokinių tėvams ,,Vasarą pasitinkant,, Roma Kusienė 2020 m. gegužė Mokykloje 

57.  Dailės skyriaus mokinių darbų paroda Kretingos meno 

mokykloje.  

Daiva Galdikaitė 

 

2020 m. gegužė Mokykloje 

58. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos dailės mokinių 

darbų paroda Kretingos meno mokykloje 

Daiva Galdikaitė 

 

2020 m. gegužė Mokykloje 

59. Netradicinė meninės raiškos ugdymo diena – „Meno 

piknikas“  
Lina Nikartienė 

Živilė Sabaliauskaitė 

2020 m. gegužė Pagal rengėjų sumanymą 

BIRŽELIS 

60. Kretingos meno mokyklos dailės skyriaus 

mokinių keramikos darbų paroda  

Lina Nikartienė 2020 m. birželis Kretingos PŠC. 

61. Vasaros stovykla mokiniams,,Dūdų vasara“  Alvydas Bružas 2020 m. birželis Plateliuose 

62 Pauliaus Širvio 100-ioms metinėms paminėti 

eilėraščių iliustracijų  parodos Kretingos 

M.Valančiaus bibliotekoje organizavimas. 

Rūta Šulskienė 

 

2020 m. birželis M.Valančiaus bibliotekoje 

63. Dailės skyriaus mokinių vasaros stovykla - 

pleneras 

Lina Nikartienė 

Živilė Sabaliauskaitė 

Daiva Galdikaitė 

2020 m. birželis Nenumatyta 

64. Dailės ir mušamųjų skyrių mokinių ir 

Uberlingeno (Vokietija) pagrindinės mokyklos 

mokinių bendras projektas  

Rūta Šulskienė 2020 m. birželis Ubrlingeno mieste 

Vokietijoje. 
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RUGSĖJIS 

65. Išvyka mokiniams į koncertą „Permainų 

muzika“  

Olivija Kundrotaitė 2020-09 Klaipėdos koncertų salę 

 

SPALIS 

66. Koncertas Viešpaties Apreiškimo Švč. 

Mergelei Marijai bažnyčioje  

Olivija Kundrotaitė 

Raimonda Kučiauskienė 

2020 m. spalis Viešpaties Apreiškimo 

Švč. Mergelei Marijai 

bažnyčioje 

67. Palangos St. Vainiūno meno mokyklos 

organizuojamas projektas M.K.Čiurlionio 

gimimo 145 metams paminėti ,,M.K.Čiurlionio 

muzikos spalvos "  

Vaida Turauskė 2020 m. spalis Palangos „Anapilyje“ 

68.   Išvyka su  klasės mokiniais į koncertą 

  

  

Vigilija Smilgytė - 

Mockevičienė 

2020-10,11 mėn. Klaipėdos koncertų salėje 

 

69. Etiudo konkursas  pradinio 2 ir  pagrindinio 1 

klasių mokiniams 

Roma Kusienė 2020 m. spalis Mokykloje 

70. Etiudo konkursas pagrindinio ugdymo 2 ir 3 

klasių bei  saviraiškinio ugdymo mokiniams. 

Roma Kusienė 2020 m. spalis Mokykloje 

71. Integruotas- edukacinis renginys- koncertas su 

neįgaliųjų centru ,,Klaipėdos lakštutė,, 

Ramūnas Šlepavičius 2020 m. spalis Mokykloje 

72. Konkursas 2 pagrindinės klasės mokiniams –

„Skaitymas iš lapo“.   

Irena Intienė 2020 m. spalio 30 d. Mokykloje 

LAPKRITIS 

73. Koncertas “ Rudens melodijos” Silvija Stanienė 2020 m. lapkritis Žiemos sode 

74. Koncertas „Saulės grįžtuvių laukimas“  Silvija Stanienė 2020 m. lapkričio 30 d. Lopšeliuose-darželiuose 

„Eglutė“ ir “Pasaka 

75. Skaitymo iš lapo konkursas ,, Kūrinėlis – 

ekspromtu“. 

Nijolė Narkutė 2020 m. lapkritis Mokykloje 

76. Koncertas „Susimąstymas Advento šviesoje“  Olivija Kundrotaitė 2020 m. lapkritis 

 

Globos namuose, 

Padvariuose 

77. Dailės skyriaus mokinių darbų paroda  Daiva Galdikaitė 

 

2020 m. lapkritis Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazijoje. 

78. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokinių dailės darbų 

paroda  

Daiva Galdikaitė 

 

2020 m. lapkritis  Kretingos meno mokykloje. 
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GRUODIS 

79. Konkursas ,,Muzikos terminai ir sąvokos“, 

užduočių parengimas ir organizavimas 

pagrindinio ugdymo 4 klasės mokiniams. 

Rita Beinorienė 2020 m. gruodžio 01 d. 

 

Mokykloje 

80. Konkursas  1 pagrindinės klasės mokiniams –  

„ Įdomioji muzikos kalba“ 

Irena Intienė 2020 m. gruodžio 03 d. 

 

Mokykloje 

81. Kalėdinis   renginys  ankstyvojo integruoto  

menino  ugdymo  vaikų jų tėveliams 

,,Suskambo varpeliai...“. 

Laima Kniukštienė 

 

2020 m. gruodžio 13 d. 

 

Mokyklos salėje 

82. Tęstinis projektas „Kalėdos pasaulio muzikoje   Vaida Turauskė 

Rita Pukelytė - Retkienė 

2020 m. gruodis Marijono Daujoto 

progimnazijoje. 

83. Chorinio dainavimo mokinių Kalėdinis 

koncertas. 

Jūratė Norkuvienė 

 

2020 m. gruodis Mokyklos salėje 

 

 

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, projektuose 
Eil.Nr. Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Renginio vieta 

1. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurse ,,Dainų dainelė” 

Jūratė Norkuvienė 

 

2020 m.  sausio 8 d. ir 

sausio 17 d. 

Mokykloje 

Gargždų muzikos mokykloje 

2. Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų 

konkursas 

Silva Garbaliauskienė 

 

2020 m. vasaris Klaipėda 

3. XXVIII-asisJ.Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais 

konkursas  

Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų mokytojai 

 

2020 m. vasaris 

 

J.Gruodžio konservatorijoje 

Klaipėdoje 

4. XX-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų 

čempionatas. Regioninis turas. 

Respublikinias turas 

Alvydas Bružas 2020 m. vasaris 

 

2020 m. kovo-21-22 

d. 

Pagal rengėjo informaciją 

 

Panevėžys 

5. III respublikinis konkursas “Šiaurės Lietuvos 

kompozitorių dovana lietuvių liaudies 

instrumentams”  

Donatas Merkelis 2020 m. vasario 17 d. 

 

Šiauliai 

6. VIII respublikinis liaudies instrumentų atlikėjų 

konkursas “Lietuviška pjesė”  

Donatas Merkelis 2020 m. vasario 29 d. 

 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykloje 
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7. III respublikinis kanklininkų konkursas 

“Akimirkos žaismas 2020”  

Vilija Vitkauskienė 2020 m. kovo 14 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykloje 

8. IV respublikinis Antano Smolskaus birbynės 

atlikėjų solistų ir ansamblių konkursas  

Donatas Merkelis 2020 m. kovo 22 d. Vilniuje 

9.  Tarptautinė Lietuvos – Latvijos vaikų keramikos 

darbų paroda “Odė žemei“ P. Domšaičio 

galerijoje. 

Lina Nikartienė 2020 m. kovas P. Domšaičio galerijoje. 

10. Respuplikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas 

“ Pravėriu vario vartelius” 

Daiva Galdikaitė 

Živilė Sabaliauskaitė 

2020 02 Salantai 

11. III Žemaitijos regiono vaikų muzikos ir meno 

mokyklų moksleivių solfedžio konkursas    

Laima Kniūkštienė 

Muzikos teorijos mokytojos 

2020 m. vasario 28 d. Mažeikiuose , Vytauto 

Klovos muzikos  

mokykloje. 

12. Nacionalinis mokinių piešinių ir nuotraukų 

konkursas „Lietuvos paukščiai 2020.“   

Daiva Galdikaitė 

 

2020 03 Vilnius 

13. V Respublikinis muzikos ir meno mokyklų 

solfedžio konkursas.  

Laima Kniūkštienė 

Muzikos teorijos mokytojos 

2020 m. kovo 27 d. Klaipėdoje, J. Kačinsko  

muzikos mokykloje   

14. XX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir 

stygininkų konkursas 

Kilnutė Skripkauskienė 

Dalia Pocienė 

Nijolė Narkutė 

2020 - 04 Vilnius 

15. II respublikinis lietuviškos autorinės kanklių ir 

birbynių muzikos konkursas “Minijos vingiai”  

Donatas Merkelis 2020-04-04 Gargždų muzikos 

mokykloje 

16. XXVIII   J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursas  

pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais  
Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų mokytojai 
2020-04-03-05 J.Gruodžio konservatorijoje 

Kaune. 

17. VII respublikinis lietuviškos pjesės konkursas  Donatas Merkelis 2020-04-16 Klaipėdos Juozo Karoso 

muzikos mokykloje   

18. Tarptautinis pianistų konkursas Paryžiuje Kilnutė Skripkauskienė 2020-04 Paryžius 

19. Mokinių  dalyvavimas Lietuvos mokinių 

liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ 

Lina Nikartienė 2020-04 Vilnius 

20. Respublikinis moksleivių piešinių konkursas 

„Pasieniečiai - Lietuvos valstybės sienos 

sargyboje.“ 

Daiva Galdikaitė 

 

2020 04-05 Vilnius 

21. Klaipėdos krašto muzikos mokyklų jaunųjų 

pianistų festivalis „Pavasario nuotaikos“  

Virginija Ruzgienė 2020-05 Priekulė 

22. Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė  

 

Donatas Merkelis 

Vilija Vitkauskienė 

2020-06-13 

 

“Švyturio” arenoje Klaipėdoje 
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23. VI tarptautinis konkursas ,,Olimpo musicale“ Kilnutė Skripkauskienė 2020-06 Kaunas 

24. Tarptautinis festivalis Prahoje. 

 

Violeta Andruškevičienė 

Jūratė Norkuvienė 

2020 -06 Praha 

25. Mokinių  dalyvavimas konkurse – parodoje - 

„Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ – 

XIX jaunųjų menininkų sąjūdyje Žemaitijoje 

Lina Nikartienė 2020-06 Plungė 

26. XVI Tarptautinis dailės konkursas “Rudens 

spalvos” Rumunijoje. 

Daiva Galdikaitė 2020 10  Rumunija 

27. Tarptautinis pianistų konkursas „Mykolo Kleopo 

Oginskio kūrybos perlai“ 

Rita Pukelytė – Retkienė, Vaida 

Turauskė, Rima Stonkuvienė 

2020-10 Rietavas 

28. Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų 

jaunųjų pianistų konkursas „Pajūrio klavyrai“  

Rita Pukelytė-Retkienė  

 

2020 11 Palanga 

29. Ritminės muzikos konkursas ,,Veju ritmi’. V. Krasnopiorov, L.Stanius 2020-04-24 Liepojoje 

30. Nacionalinis akordeonistų konkursas Silva Garbaliauskienė 2020 m. balandis . Alytus 

31. Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų 

festivalis - seminaras ,,Smuikas – mano draugas” 

Dalia Pocienė, Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

2020 m. balandžio 8 d. Plungėje. 

 

32. XXIX Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų 

festivalis „Vaikai ir muzika“ 

Bernardas Anužis 

mokytojai 

2020 m.  gegužė 

 

Rietavas 

33. XIX tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos 

festivalis-konkursas „Jazz fontanas“.  

Večeslav Krasnopiorov 2020 m. balandis Panevėžys 

34. XX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių 

instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje 

“Trimitatis”  

Donatas Merkelis 

Vilija Vitkauskienė 

2020 m. balandžio 29-

30 d. 

Klaipėda 

35. Tarptautinis meno festivalis Bulgarijoje Silva Garbaliauskienė 2020 m. rugpjūčio 23-28 d. Bulgarija 

36.  Tarptautinis M.Oginskio festivalis „Rudens 

akvarelė M.K. Čiurlioniui“ 

Dalia Pocienė 2020 m. rugsėjis Plungė 

37. Kotrynos Dimgailaitės pasirodymas solo su 

orkestru M. Oginskio festivalio koncertinėje 

programoje ,, Rudens akvarelė M.Čiurlioniui”. 

Nijolė Narkutė 2020 m. rugsėjis Plungė 
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X. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Mokyklos 2020 metų veiklos programai įgyvendinti bus skirta apie 25 tūkst. eurų mokyklos specialiųjų programų lėšų. Tikimasi gauti 

papildomai (papildomas finansavimas, rėmimas, uždirbtos lėšos už bilietus) 1 tūkst. eurų. 

2. Atskiroms programoms įgyvendinti bus rengiami ir teikiami projektai paskelbtiems projektų konkursams. 

3. Dalis veiklos programos gali būti finansuojama iš paramos lėšų. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė ir ūkio dalies vedėja Dalia Pikiotaitė. 

2. Išankstinę lėšų panaudojimo priežiūrą atliks mokyklos vyr. buhalterė Eugenija Lukošienė. 

3. Viešuosius pirkimus vykdys ūkio dalies vedėja Dalia Pikiotaitė. 

4. Už programos vykdymą bus atsiskaityta mokyklos savivaldos institucijoms, steigėjui ar jo įgaliotais institucijai. 

5. Plane numatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės tikslinamos, detalizuojamos, papildomos sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planus. 

6. Mokyklos renginių planas bus papildomas, keičiamas ir detalizuojamas prieš pradedant 2020-2021 mokslo metus. 

7. Programos atskiros dalys gali būti tikslinamos, detalizuojamos, papildomos kiekvieno mokslo metų pusmečio pradžioje. 

___________________________ 

 

PRITARTA                                                                                   

Mokyklos tarybos posėdyje                                                           

2020 m. sausio 29 d. nutarimu                                                                      

(protokolas Nr.V2-1) 
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1 priedas 
2020 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS BEI UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS  

Tikslas: vykdyti planingą ir  tikslingą mokyklos veiklos ir ugdymo proceso  stebėseną ( vykdymą ir pokyčius). 

 

Veiklos forma Veiklos turinys  Stebėsenos objektas Data 

 

Vykdytojas Rezultatų  

apibendrinimas 

1 2 3 4 5 6 

1.Išankstinė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Mokyklos 2020 metų veiklos 

programos projekto parengimas. 

Dalykinių metodinių 

būrelių protokolų ir 

pasiūlymų bei naujų, 

norminių dokumentų  

analizė. 

2020 m. sausis Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui, vyr. 

buhalterė, 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai, 

kolektyvų 

vadovai 

Mokytojų bei 

mokyklos tarybos 

posėdžiuose 

1.2. Mokyklos 2019-2020 

mokslo metų ugdymo programų planų 

projekto rengimas. 

Dalykinių metodinių 

būrelių protokolų analizė, 

darbo grupės ugdymo 

planui rengti pasiūlymų 

analizė. 

2020 m. 

balandis-gegužė 

Direktorius,  

darbo grupė 

Mokytojų tarybos 

bei mokyklos 

tarybos posėdžiuose 

1.3.Mokyklos pasirengimas pradėti 

2020-2021 mokslo metus. 

Mokykloje naudojamos 

dokumentacijos analizė, 

atnaujinimas ir tvirtinimas. 

2020-08,09 mėn. Direktorius,  

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų  tarybos 

posėdyje 

1.4.Mokinių duomenų banko rinkimas 

ir suvedimas į mokinių registrą.  

Mokyklos mokytojai, 

duomenų teikimas 

mokinių registrui. 

2020 m. rugsėjis, 

spalis 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

Individualiai su 

mokytojais 

1.5.Mokinių skaičiaus nustatymas 

skyriuose, mokinių sąrašo parengimas, 

grupių sąrašų sudarymas. 

Mokinių tėvų prašymai, 

priėmimo ir išbraukimo, 

dalykų pasirinkimo  

įsakymai. 

2020 m. rugsėjis Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Mokytojų tarybos bei 

mokyklos tarybos 

posėdžiuose 

1.6.Mokytojų ir koncertmeisterių 

darbo krūvių, papildomų darbų  

paskirstymas,  

Praėjusių mokslo metų 

darbo krūvių analizė ir 

naujų programavimas. 

2020 m. 

rugpjūtis-rugsėjis 

Direktorius Mokytojų tarybos bei 

mokyklos tarybos 

posėdžiuose 
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1.7. Darbo grafikų sudarymas, darbo 

krūvio suvestinių  rengimas. 

Darbo grafikų 

sudarymas ir tvirtinimas. 

2020 m. 

rugpjūtis-rugsėjis 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

1.8.Pedagoginių darbuotojų 

komplektavimas. 

Darbo krūvių analizė, 

mokinių skaičiaus 

nustatymas. 

2019 m.  

birželis--rugpjūtis 

Direktorius Mokytojų tarybos bei 

mokyklos tarybos 

posėdžiuose 

 
1.9. Pedagogų duomenų banko 

sisteminimas, pedagogų registro 

tvarkymas. 

Duomenų teikimas 

pedagogų registrui. 

2020 m. rugsėjis, 

spalis 

Pavaduotoja 

ugdymui. 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.Teminiai 

patikrinimai 

2.1.Mokyklos kolektyvų pasirengimas 

dalyvauti mokyklos, rajono, šalies bei 

tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose. 

Stebėti mokinių  

(kolektyvų) ugdymą, 

repertuaro ruošimą, 

pasiruošimą ir 

dalyvavimą peržiūrose, 

konkursuose, 

festivaliuose. 

Per 2020metus Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

2.2.Mokytojų atestacijos  

stebėsenos - praktinės veiklos 

vertinimas. 

Besirengiantys atestuotis 

mokytojai: Vigilija 

Smilgytė – 

Mockevičienė. 

Per 2020 metus Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Metodinių būrelių 

susirinkimuose 

2.3. Mokytojų  pamokų stebėjimas, 

veiklos vertinimas. 

Visi mokyklos 

mokytojai. 

Per 2020 metus Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

2.4. Mokytojų metodinės veiklos 

stebėsena: 

2.4.1. Koordinuoti veiklą koreguojant 

ugdymo programas.  

2.4.2. Stebėti ir  vertinti metodinių 

pranešimų pristatymus, praktikumus-

mokymus. 

2.4.3. Dalyvauti pristatant ir suderinti 

tvirtinant parengtas muzikos teorijos 

dalykų kontrolines  užduotis ir testus. 

 2.4.4. Suderinti tvirtinant parengtas 

muzikos ir dailės istorijos kontrolinius 

testus  baigiant pagrindinio ugdymo 

programą. 

Mokyklos  mokytojai Per 2020metus 

pagal metodinės 

veiklos programą 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

 2.5. Stebėjimas: 

2.5.1. Pasirenkamo antro instrumento ir 

kolektyvų atsiskaitymo, meninių ugdymo 

projektų  vykdymas. 

Dalykų mokytojai Per 2020 metus  

 

 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

Metodinių būrelių 

susirinkimuose 
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2.5.2.Perklausos ir atsiskaitymai 

baigiant programą,  konkursinės 

programos perklausos. 

2.5.3. Susirinkimai, koncertai, integruoti 

renginiai tėvams. 

2.5.4. Dailės darbų peržiūros, parodos, 

kūrybinės dirbtuvės, plenerai, konkursai. 

2.5.5. Profesinės linkmės modulio 

programų vykdymo stebėsena. 

2.5.6. Choreografijos atvirų  pamokų 

pradinio ugdymo pirmos klasės mokinių 

tėvams stebėjimas ir vertinimas. 

2.5.7. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo 

atvirų  pamokų pradinio ugdymo pirmos 

klasės mokinių tėvams stebėjimas ir 

vertinimas.  

2.5.8. Atvirų – integruotų pamokų 

stebėjimas ir vertinimas. 

 

 

 

 

3. Epizodinė 3.1.Mokytojų ir mokinių koncertinė 

veikla. 

Mokyklos koncertų 

organizatoriai 

Per 2020 metus Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

4. Aktyvioji 4.1. Renginių, koncertų, spektaklių, 

muziejų lankymas. 

Pažintinių ekskursijų ir 

kelionių organizatoriai 

Per 2020 metus  Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

4.2. Inicijavimas ir pagalba 

dalyvaujantiems skelbiamų projektų 

konkursuose.  

Projektų vadovai Pagal institucijų 

paskelbtus 

projektų konkursų 

terminus 

Direktorius Mokytojų tarybos bei 

metodinių būrelių 

susirinkimuose 

5.Palyginamoji 5.1. Seminarai. Atvirų pamokų 

stebėjimas kitose mokyklose. 

5.2. Krašto, respublikiniai, tarptautiniai 

konkursai, olimpiados. 

5.3. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 

Kolegų darbo 

stebėjimas, pedagogai, 

besiruošiantys 

atestacijai, konkursams. 

 

 

Per 2020 metus  

 

 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Metodinių būrelių 

susirinkimuose 
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2 priedas 
 

2020 METŲ VADOVŲ, MOKYTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 
   

Kvalifikacijos kėlimo prioritetas: pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.. 

 

Kryptis: dalykinių kompetencijų, susijusių su ugdymo turinio kaita,  tobulinimas,  

Uždaviniai: 

1. Dalyvauti dalykiniuose kursuose ir seminaruose; 

2. Skleisti gerąją pedagoginę patirtį ir gauti naujų idėjų bendradarbiaujant ir pritaikyti jas savo darbe; 

3. Siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, įgyti reikiamą pedagoginę kvalifikaciją, išsilavinimą. 

Uždaviniai Formos Laikas Vykdytojai, 

partneriai 

Resursai Kur 

aptariama 

1. Dalyvauti kursuose ir 

seminaruose. 

 

Individualus vadovų, 

mokytojų ir 

koncertmeisterių 

dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo kursuose ir 

seminaruose. 

Per 2020 metus Kvalifikaciniai  

centrai, dalykiniai 

metodiniai būreliai, 

parneriai-mokyklos, 

švietimo kultūros įstaigos. 

1.Asmeninės lėšos 

2. Mokyklos lėšos 

Dalykiniuose 

metodiniuose 

būreliuose 

2. Skleisti gerąją 

pedagoginę patirtį ir 

gauti naujų idėjų 

bendradarbiaujant. 

Mokyklos, atskirų 

metodinių būrelių bei 

mokytojų individualus 

bendradarbiavimas, 

rengiant ar stebint atviras 

pamokas, skaitant 

metodinius pranešimus, 

bendradarbiaujant kitomis 

formomis. 

Per 2020 metus  

(žr. Renginių 

plane ir 

Metodinės 

veiklos 

programoje 

numatytas datas). 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojai 

Mokyklos lėšos, 

Intelektiniai resursai 

Dalykiniuose 

metodiniuose 

būreliuose, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose. 

3. Siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, 

įgyti reikiamą pedagoginę 

kvalifikaciją, išsilavinimą. 

 

 

Pagal 2020-2022 metų mokyklos 

mokytojų atestacijos programą 

2020 m. IV ketvirtyje įtraukta 

atestacijai fortepijono mokytoja 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 

 

2020 m. 

IV ketvirtis 

 

 

 

 

Mokytojų atestacijos 

komisija, 

deleguoti vertintojai 

1.Asmeninės lėšos 

2. Mokyklos lėšos 

Mokyklos  

taryboje. 
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3 priedas 

2020 METŲ METODINĖS VEIKLOS PROGRAMA  

 
 Programos tikslas: skatinti mokytojų metodinės veiklos veiksmingumą, analizuojant ir pritaikant dalyko metodines naujoves savo 

praktiniame darbe, plėtojant savo profesines kompetencijas 

Uždaviniai: 

1. Operatyviai keisti ugdymo turinį, siekiant patenkinti mokinių poreikius bei užtikrinti ugdymo turinio kokybę; 

2. Efektyviai patikrinti ir įvertinti mokinių žinias; 

3. Įgyvendinti gerosios darbo patirties sklaidą per autorinių metodinių darbų pristatymą, bendradarbiavimą. 

4. Rengti seminarus-praktikumus bei kvalifikacines programas, dalyvauti kitų institucijų organizuotuose seminaruose, meistriškumo kursuose. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, rengėjai Vykdymo data Resursai 

1 2 3 4 5 

1. Operatyviai keisti ugdymo 

turinį, siekiant patenkinti 

mokinių poreikius bei 

užtikrinti ugdymo turinio 

kokybę 

Ugdymo programų plano  

2020-2021 m .m. projekto rengimas 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, darbo grupės, 

dalykų mokytojai 

 

Alvydas Bružas 

 

2020 m. kovo-gegužės 

mėn. 

Intelektiniai 

resursai 

Ugdymo turinio-programų koregavimas, naujų 

rašymas. 

-Pučiamųjų instrumentų- alto-(althorno ) 

programos rengimas. 

Per 2020 m.  

2. Efektyviai patikrinti ir 

įvertinti mokinių žinias. 

Parengti: 

2.1. Muzikos istorijos  kontrolinio  darbo 

užduočių baigiant programą, parengimas; 

2.2. Solfedžio kontrolinių  testų   baigiant  

programą  parengimas ir pristatymas; 

2.3. Dailės istorijos testų  baigiant  programą  

parengimas. 

2.4. Mokykloje rengiamų konkursų nuostatų ir 

konkursinių užduočių parengimas 

 

Rita Beinorienė 

 

Irena Intienė 

Laima Kniukštienė 

Rūta Šulskienė 

 

Mokytojai-renginių 

organizatoriai 

 

2020 m. kovo 19 d. 

 

2020 m. kovo 19 d. 

 

2020 m. kovo 19 d. 

 

Pagal numatytas 

renginių datas 

 

Intelektiniai 

resursai 

3. Įgyvendinti gerosios darbo 

patirties sklaidą per: 

autorinių metodinių darbų 

pristatymą, atviras pamokas, 

organizuojamus kursus, 

seminarus ir konferencijas 

 

3.1.Tęstinis seminaras-praktikumas „Darbas su 

kompiuterine natų rašymo programa „Finale“ 

 

 

 

Ramūnas Šlepavičius 2020 m. vasaris  

2020 m. spalis 

Intelektiniai 

resursai 
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 3.2.Mokytojos ekspertės J. Liutkienės 

seminarą- atviros meistriškumo pamokos 

„Techninių ir meninių išraiškos priemonių 

pritaikymas pianizme, atliekant įvairių stilių 

muziką“  

Olivija Kundrotaitė 

 

 

2020 m. vasario 27 

d. 

 

 

 

3.3. Metodinės dienos organizavimas apskrities 

šokio mokytojams „Pasiruošimas Kretingos 

miesto šventei“ 

Simona Kutkevičienė 2020 m. kovas 

3.4. Organizuojamos eufonijos, trombono 

meistriškumo pamokos.(Lektorius Klaipėdos  

St.Šimkaus konservatorijos mokytojas Egidijus 

Miknius.) 

Alvydas Bružas 2020 m. kovas 

3.5. Integruotos pamokos rajono mokyklų 

mokiniams ,,Vario spalvos” 

Alvydas Bružas 2020 m. kovas, 

balandis, gegužė 

3.6. Rinkinio “Solinės dainos pradinio ugdymo 

mokiniams” sudarymas ir pristatymas 

Jūratė Norkuvienė 2020 m. balandis 

 

3.7. Metodinis pranešimas “Grafinė raiška- 

meninio vaizdo kūrimas.” 

 

Daiva Galdikaitė 2020 m. balandis 

3.8. Atviros pamokos fortepijono mokinių  

tėvams 

Rita Pukelytė Retkienė 2020 m. balandis 

3.9. Metodinės dienos ir koncerto ,,Muzikiniai 

susitikimai” organizavimas, bendradarbiaujant 

su Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos 

styginių instrumentų skyriumi. 

Dalia Pocienė 2020 m. gegužė 

3.10. Dalyvavimas dėstytojų metodininkės 

Kristinos Kupšienės, smuikininkės Eglės 

Urbonavičiūtės ir profesorės Marianne Piketty 

tarptautiniuose meistriškumo kursuose- 

konkurse Eduardo Balsio menų gimnazijoje. 

Styginių instrumentų 

mokytojos 

2020 m. birželis 

3.11.Respublikinė teorinė - praktinė dailės ir 

technologijų mokytojų konferencija “ 

Kūrybinės pamokų interpretacijos”. 

Lina Nikartienė 

Živilė Sabaliauskaitė 

2020 m. lapkritis 
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3.12. Rinkinio “Vokalizai” sudarymas ir  

pristatymas 

Violeta Andruškevičienė 2020 m. lapkritis  

3.13.Atviros pamokos pradinio ugdymo 1 

choreografijos klasės mokinių tėvams. 

Simona Kutkevičienė 2020 m. spalis 

3.14. Atviros muzikos rašto  ir  kultūros  

pažinimo  pamokos tėveliams pradinio  

ugdymo  1 klasėse  

Laima Kniūkštienė 2020 m. lapkričio 

16, 17,19,20 d. 

3.15. Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų 

fortepijono mokytojų konferencija Klaipėdos 

Stasio Šimkaus konservatorijoje 

Virginija Ruzgienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

2020 m. lapkričio 

11d. 

3.16 Pianistų rengimo tarptautiniams 

konkursams papildomas aspektas: atviros 

meistriškumo paskaitos ir pamokos“ 

Kilnutė Skripkauskienė 2020 m. lapkritis 

 

 

Pastaba. Metodinės veiklos programos vykdymą prižiūri ir koordinuoja pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

4 priedas 

2020 METŲ MOKYKLOS FUNKCIONAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA  
 

Tikslas: Užtikrinti efektyvų mokyklos ugdymo, veiklos reglamentavimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti pasiūlymus ir rengti naujus projektus dėl mokyklos veiklą reglamentuojančių savivaldybės tarybos dokumentų pakeitimų; 

2. Parengti, atnaujinti bei tobulinti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Resursai 

1. Teikti pasiūlymus ir rengti naujus 

projektus dėl mokyklos veiklą 

reglamentuojančių savivaldybės tarybos 

dokumentų pakeitimų 

Iškilus būtinybei, rengti projektus, 

teikti pasiūlymus, dalyvauti darbo 

grupėse, diskusijose. 

Direktorius, 

darbo grupės 

 

Per 2020 metus 

 

Intelektiniai resursai 

 

 

2.1.Atnaujinti, parengti, koreguoti 

mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus  

2.1.Atnaujinti, parengti, 

koreguoti: 

2.2.1. vidaus tvarkos taisykles;  

2.2.2. pareigybinius nuostatus 

(esant būtinybei); 

2.2.3.ugdymo tvarką mokykloje 

(esant būtinybei);:  

2.2.3.1. kitus, nebeatitinkančius 

reikalavimų, dokumentus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2.3.2.Parengti darbo krūvio 

skirstymo dokumentacijos 

sistemą. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui,  

darbo grupės 

 

Per 2020 metus 
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7 priedas 

 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2020 MOKSLO METAMS 

 
1. DARBAS SU SKAITYTOJAIS 

 

1.1. Kiekvieną darbo dieną užtikrinti bibliotekos lankytojų aptarnavimą vadovaujantis mokyklos 

direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka. 

1.2. Didinti paslaugų įvairovę. 

1.3. Supažindinti naujus skaitytojus su „Naudojimosi mokyklos biblioteka tvarka“. 

1.4. Individualių pokalbių su moksleiviais metu ugdyti jų atsakomybę už paimtas knygas, reikalauti, 

kad jos būtų naudojamos aplenktos. 

1.5. Siekti, kad pasibaigus mokslo metams visi moksleiviai ir mokytojai pilnai atsiskaitytų su 

biblioteka, už pamestas ar nepataisomai sugadintas knygas, išreikalauti žalos atlyginimą. 

1.6. Nuolat kelti lankytojų aptarnavimo kultūrą. 

 

2.KNYGŲ FONDO SUDARYMAS, APSKAITA IR TVARKYMAS 

 

2.1. Pagal galimybes komplektuoti muzikos ,dailės bei metodinės literatūros fondą, padedant 

mokyklai įgyvendinti ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją. 

2.2. Užsakyti ir komplektuoti periodinę spaudą. 

2.3. Suinventorinti naujai gautus leidinius. 

2.4. Vesti bibliotekos fondo visuminės apskaitos knygą. 

2.5. Vesti pamestų knygų apskaitą. 

2.6. Atnaujinti skaitytojų formuliarus, patikslinant jų įrašus. 

2.7. Peržiūrėti spaudinių fondą ir nurašyti neaktualią, susidėvėjusią literatūrą ir ją nurašyti.  

2.8. Parengti ir pateikti švietimo skyriui bibliotekos darbo ataskaitą.    

2.9. Tvarkyti apgadintas knygas. 

2.10. Kontroliuoti fondo sustatymo tvarką, knygų bei lentynų tvarką ir švarą. 

 

3.BIBLIOGRAFINIS-INFORMACINIS DARBAS 

 

3.1. Informuoti pedagogus apie naujai gautus leidinius. 

3.2. Teikti įvairiapusę informaciją. 

 

4.BIBLIOTEKININKO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

4.1. Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų metodiniuose pasitarimuose, seminaruose . 

4.2. Dalyvauti išvykose į kitas mokyklų bibliotekas. 

4.3. Domėtis kultūros ir švietimo ministerijos išleidžiamais įsakymais, raštais,  rekomendacijomis, 

liečiančiomis mokyklų bibliotekų darbą. 

 

_____________________ 
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