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PATVIRTINTA 

Kretingos meno mokyklos 

direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-11 

 

 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1.Kretingos meno mokyklos (toliau-Mokyklos) veiklos planas 2022 metams (toliau-

Planas) parengta atsižvelgiant į rajono ir miesto švietimo būklę, mokyklos bendruomenės poreikius, 

Mokyklos 2021-2025 metų strateginį planą, Mokyklos parengtus 2021-2022 bei 2022-2023  mokslo 

metų meninio ugdymo programų planus, nustato metinius Mokyklos ugdymo tikslus ir uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti, papildomų veiklos programų vykdymą.  

2. Plane 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 mokyklos ir metodinių būrelių, bibliotekos veiklos bei ugdymo proceso 

monitoringą.  

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 

Ateikite ir  patirsite sėkmės istoriją. 

 
III. MISIJA 

 Eisime kūrybinių paieškų ir atradimų džiaugsmo keliu. 

IV. VERTYBĖS 

Įgyvendinant mokyklos viziją ir misiją susitarta dėl bendrų vertybių: 

Bendradarbiavimas. Esame vieninga komanda, siekianti bendrų tikslų.  

Profesionalumas. Išmanome savo darbą ir nuolat tobulėjame. 

Pilietiškumas. Save suvokiame kaip aktyvią visuomenės dalį. 

 

V. 2021 METŲ  VEIKLOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

 

                  Pagrindinis mokyklos strateginio plano 2021-2025 metų strateginis tikslas: Kurti 

modernią ir šiuolaikišką, atvirą kaitai, kūrybiškiems sprendimams, iniciatyvoms ir inovacijoms 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklą į kurią norėtų ateiti mokytis kuo daugiau Kretingos  miesto 

ir rajono vaikų.  

Uždaviniai : 

1. Siekti išlaikyti stabilų, o atsiradus poreikiui, didinti mokinių skaičių mokykloje; 

2. Nuolat atnaujinti ugdymo turinį jį dar labiau diferencijuojant ir individualizuojant bei 

diegiant  išmanius ugdymo procesų modernizavimo sprendimus. 

              Naujas mokyklos strateginis 2021-2025 metams patvirtintas metų pradžioje. Tačiau 

optimistines priemones, nukreiptas į galimybę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo-formalųjį 

švietimą papildantį ugdymo plėtrą kaimiškosiose rajono vietovėse smarkiai  pakoregavo pasaulyje 
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siaučianti pandemija. Praktiškai nebuvo galimybės tirti  meninio ugdymo poreikio ir plėtros 

būtinybės rajono kaimiškosiose vietovėse, apribotos galimybės rengti integruotas veiklas miesto ir  

ypač rajono švietimo įstaigose, įtraukiant į jas šių įstaigų vaikus ir tėvus. Siekis išnaudoti miesto ir 

ypač rajono viešąsias erdves, organizuojant įvairias veiklas ir  į jas įtraukiant šios vietovės vaikus ir 

jų tėvus taip pat buvo stipriai apribotas. Dalinai pasiteisino tik kalėdiniu laikotarpiu  atskiromis 

grupėmis surengti nedidelio mąsto koncertai, dalyvaujant mokinių tėvams. Rezultatas-nuo 2021 

metų rugsėjo mokykloje , lyginant su 2020 metų rugsėjo duomenimis, mokosi 474 mokiniai-27 

mokiniais mažiau. Gaila , bet 15 mokinių sumažėjo muzikos skyriuje, vietoj keturių 

sukomplektuotos tik trys ankstyvojo integruoto meninio ugdymo vaikų grupės. 

                       Analizuojant antrą uždavinį- nuolat atnaujinti ugdymo turinį jį dar labiau 

diferencijuojant ir individualizuojant bei diegiant  išmanius ugdymo procesų modernizavimo 

sprendimus, galima džiaugtis gerokai pozityvesniais rezultatais. Numatyta priemonė kurti efektyvią 

individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą įgavo pagreiti-

patvirtintas tvarkos aprašas, atnaujinta ugdymo procese naudojama dokumentacija, kurioje 

analizuojama  individuali vaiko pažanga, pasiekimai. Ugdymo turinio modernizavimą diegiant 

naujas IT priemones pristabdė dėl pandemijos sumažintos finansinės galimybės. Siekiant pagerinti 

internetinį ryšį mokykloje įsigyta papildomai Wi-Fi  sklaidytuvų, praplėstos ryšio galimybės. 

Nežiūrint į tai, kad kai kurių priemonių įgyvendinimas buvo pristabdytas pandemijos, visos 

mokyklos mastu buvo atnaujintas ugdymo turinys-ugdymo programos. Mokytojai, ieškodami naujų 

ugdymo per 2021 metus ypač aktyviai kėlė dalykinę kvalifikaciją. Palyginimui-2020 metais 

kursuose ir seminaruose mokytojai kvalifikaciją tobulino 342 dienas, t.y. po 8 dienas kiekvienas, 

2021 metais kursuose ir seminaruose kvalifikacija  tobulinta 450 dienų, t.y. vidutiniškai kiekvienam 

mokytojui tenka 10,7 dienos. Džiugina mokytojų iniciatyvos rengti kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir dalintis patirtimi su rajono bei šalies kolegomis. 

                     Įgyvendinant mokyklos 2021-2025 metų strateginį planą rengiama betarpiškai susijusi 

metinė veiklos programa. Didžiausiu pasiekimu įgyvendinant išsikeltus uždavinius laikyčiau 

ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą. Rengiant metinius ugdymo programų  planus. 

siekiama  išplėsti mokinių meninio ugdymo pasirinkimo galimybes bei  tobulėti rengiantis 

koncertams, konkursams, festivaliams. Susirinkimų metu tėvai (globėjai) supažindinami su 

mokyklos ugdymo programų specifika, o tuo pačiu aptariamos individualaus repertuaro ir 

individualios mokymosi pažangos pasiekimai. Tėvai domisi savo vaikų užduotimis, jų savalaikiu 

atlikimu bei kokybe, teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo. Mokytojai savo ruožtu 

stengiasi kūrybiškai parinkti ir taikyti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes, 

nuosekliai jį įgyvendinti, padėti mokiniui visapusiškai tobulėti.  

                     Sėkmingai vykdomas mokytojų atestacijos procesas. Atestuoti penki mokytojai, 

kuriems patvirtintos: Vigilijai Smilgytei-Mockevičienei - neformaliojo švietimo muzikos 

(fortepijono) vyr. mokytojos, Dainorai Pazdrazdienei- neformaliojo švietimo muzikos (fleitos)  

mokytojo metodininko, Visvaldui Stirbliui- neformaliojo švietimo muzikos (klarneto)  mokytojo 

metodininko, Kilnutei Skripkauskienei- neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono)  mokytojo 

eksperto kvalifikacinės kategorijos. 

                      2021 metais įvyko jau VII dalykinė-praktinė konferencija respublikos dailės 

mokytojams „Kūrybinės pamokų interpretacijos“.   

                     Įgyvendinant mokyklos strateginius tikslus, uždavinius ir numatytas priemones jiems 

įgyvendinti matau savo vadybinę misiją - sudaryti maksimaliai palankias sąlygas kad šios veiklos 

vyktų sklandžiai ir  kiekvienas toks renginys keltų mokyklos prestižą bei atspindėtų unikalią jos 

kultūrą. Turiu vilties,  kad pagal mokyklos viziją ir toliau vaikai ateis į mokyklą vedami noro 

įgyvendinti savo lūkesčius, o visa mokyklos bendruomenė bus pajėgi įgyvendinti užsibrėžtą misiją-

vesti mokinius kūrybinių paieškų ir atradimų džiaugsmo keliu. 

                     Įstaigos vykdytos programos, projektai, lėšos (rajono, šalies, tarptautiniai projektai). 

              2021-09-30  Meno mokykloje vyko tradicinis  projektas „Muzikinės  pertraukos“  

 tarptautinei muzikos dienai paminėti, kuriame dalyvavo mokyklos  mokiniai.  
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                    2021-10-06-12 Vykdytas Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos meno mokyklos ir 

Blankenfeldės meno mokyklos “Regenbogen” ilgalaikis projektas “Atrask save“. 

                    2021-11-11 Mokytoja Jūratė Norkuvienė ir mokinė Auksė Gedvilaitė dalyvavo 

televiziniame projekte „Lietuvos balsas. Kartos“. 

                  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis. 
 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.  

                   Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) Lėšos ( tūkst. Eur) Pastabos 

2020 m. 2021 m. - 

Savivaldybės biudžeto lėšos 670478 770467,34 - 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokymo 

lėšos) 

82521 34348,00 - 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2 proc. GPM)  255 587,58 - 

 

 Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

Metai Visos pajamos 

Eur 

Gauta pajamų Eur 

Už suteiktas mokymo paslaugas Už kitas teiktas paslaugas 

2021 38739,12 38739,12 - 

 

 Planuojami veiklos pokyčiai, informacija apie veiklos rizikas, po ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos įvykę subjekto veiklai reikšmingi įvykiai ir kita. 

                   Planuojama pavasarį įgyvendinti strateginio plano priemones, nukreiptas į mokyklos 

plėtrą kaimiškosiose rajono vietovėse. Tikimės, kad pandeminė situacija nesutrukdys efektyviai 

įgyvendinti visus sumanymus ir tinkamai atlikti poreikio tyrimą.  

 Mokykloje atliktas vidaus kontrolės vertinimas parodė, kad mokykla susiduria tik su 

mažo ir vidutinio poveikio rizikomis.  Numatomos priemonės rizikoms neutralizuoti, todėl tokio 

lygmens rizikos didesnio neigiamo poveikio mokyklos veiklai nedaro.. 

 Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos subjekto veiklai reikšmingų įvykių neužfiksuota. 

    

 

 

.  

VI. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                 Per visą mokyklos istoriją buvo programuojamas vienas svarbiausių mokyklos prioritetų, 

kad mokykloje mokytųsi kuo didesnis skaičius mokinių. Šis siekis išlieka aktualus ir šiandien ir 

ateityje. Todėl jam  įgyvendinti nukreipiamos visos pastangos- nuolat kuriama patraukli mokyklos 

kultūra, formuojamas teigiamas įvaizdis visuomenėje, nuolat tobulinamas ugdymo turinys, 

programuojama įdomi ir turininga mokyklos veikla. 

              Rengiant 2021-2025 m. mokyklos strateginį veiklos planą išanalizuotos grėsmės mokyklai: 

 Steigėjo nesprendžiamas mokesčio už mokslą klausimas, todėl nedidėja mokyklos  

finansiniai resursai ir galimybė spręsti mokyklos  veiklos, inventoriaus modernizavimo ir 

atnaujinimo klausimus. 

 Kai kurių patalpų trūkumas ar jų dydis mokykloje neleidžia dar kokybiškiau organizuoti 

ugdymo, meninio lavinimo, kai kurių programų plėtros bei dar turiningesnės  veiklos. 

 Lyginant su šalies vidurkiu, rajone vyrauja menkesnės  šeimų finansinės galimybės, 

todėl  pasitaiko, kad tėvai neįperka muzikos instrumentų ir dėl to nukenčia muzikinio ugdymo 

kokybė. Tikėtina, kad   mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikai išvis neateina į mokyklą. 
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 Mokytojų atlyginimas vis dar neproporcingai mažas lyginant su šalies vidutiniu darbo 

užmokesčiu. Mokytojų nepasitenkinimas gaunamu darbo užmokesčiu nemotyvuoja ieškoti ir taikyti 

savo darbe naujų, reikalaujančių papildomų kompetencijų įgijimo, modernių ugdymo metodų 

paieškos ir įgyvendinimo tiesioginiame darbe. 

 Kasmet mažėja gyventojų skaičius. Statistikos departamento duomenimis nuolatinių 

gyventojų skaičius Kretingos rajone buvo: 2017 m.-38558, 2018 m. -37940, 2019 m.-37575, 2020 

metų pradžioje-37427 gyventojai. Mažėjant  gyventojų skaičiui tuo pačiu mažėja ir vaikų 

(potencialių mokinių) skaičius. Dar vienas rodiklis- 2020 metais 52,06 proc. gyventojų gyvena 

kaimiškose vietovėse. Mokyklos atžvilgiu tai galimai  nepalanki situacija, dėl kurios kai kurie  tėvai 

iš rajono kaimo mokyklų nesiryžta atvesti vaikų į meno mokyklą. 

 Didelis gyvenimo tempas ir tėvų užimtumas ryškiai mažina  domėjimąsi vaiko veikla ir 

pasiekimais. Vaikai skaudžiai išgyvena kai tėvai nesidomi jo meniniais pasiekimais, tėvus sunku 

įtraukti į bendrą meninę veiklą. 

 Šalies regionų atskirtis gimdo nepilnavertiškumo tendenciją – mažėjantis mokinių 

susidomėjimas ir noras mokytis groti variniais pučiamaisiais bei tautiniais instrumentais kelia 

grėsmę šių programų išnykimui, Kretingos meno mokykloje gali nebelikti pučiamųjų ir tautinių 

instrumentų orkestrų.  

 Nepamatuotas naujų technologijų naudojimas ir veiklų perkėlimas į virtualią erdvę 

neabejotinai mažina poreikį  klausytis „gyvos“ muzikos ir  lankytis stacionariose parodose.Plintanti 

vaikų priklausomybė socialiniams tinklams, menkaverčiams žaidimams  ir kitokiam nenaudingam  

bendravimui virtualioje aplinkoje,  paviršutiniškas ir betikslis IT naudojimas neskatina 

kūrybiškumo, nelavina atminties, mažina mokinių motyvaciją dalyvauti prasmingoje, taip pat ir 

meninėje veikloje. 

                   Analizuojant aptikta statistika, jog 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Kretingos rajone  

mokėsi 4369 mokiniai. Kretingos FŠPU mokyklose 2020 m. spalio 1 d. duomenimis mokėsi: 

Salantų meno mokykloje – 174, sporto mokykloje-642, Kretingos meno mokykloje 501 mokinys. 

Išvada - Kretingos rajone FŠPU mokyklose mokosi kiek daugiau negu 26 proc. visų vaikų. Mūsų 

mokykloje užimama kiek daugiau kaip 14 proc. vaikų.  Šis skaičius gerokai viršija šalies FŠPU 

mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus vidurkį. Mūsų mokykla pagal šį rodiklį galėtų dar  

augti. 

                  Galimybes augimui parodo ir kiti skaičiai.  2020 metais 52,06 proc. Kretingos rajono 

gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse. Iš 501 šiais metais besimokančiųjų mūsų mokykloje 435 

mokiniai (86,8 proc.) ateina iš miesto mokyklų, likę 66 mokiniai (13,2 proc.) -iš rajono mokyklų. 

Akivaizdu, kad yra priežasčių, kodėl tėvai iš kaimiškųjų rajono regionų nesiryžta atvesti savo vaikų 

į mūsų mokyklą. 

                  Kitas prioritetas-ugdymo turinys. Nors ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į laikmetį ir 

naujus meninio ugdymo poreikius, jis privalo būti nuolat tobulinamas. Keičiantis laikmečiui kinta 

tėvų ir vaikų lūkesčiai. Pastaruoju metu į mokyklą priimami įvairių gebėjimų vaikai. Atsižvelgdami 

į tai, ugdymo programose būtina numatyti dar didesnį ugdymo turinio individualizavimą ir 

diferencijavimą. Mokytojams planuojant ugdymo veiklą būtina atkreipti dėmesį į mokinių 

poreikius, domėjimąsi ir norus, ieškoti būdų ir galimybių skatinti  mokinius aktyviau naudotis 

įgytomis kompetencijomis ir jas panaudoti už mokyklos ribų. Su ugdytiniais ir tėvais būtina aptarti 

vaiko asmeninės pažangos rezultatus. Dar didesnį dėmesį skirti gabiems mokiniams, skatinti juos 

aktyviai dalyvauti mokyklos, regiono, šalies ir tarptautiniuose organizuojamuose koncertuose, 

parodose,  festivaliuose ir konkursuose. 

               Atlikto 2020 metų mokyklos vidaus įsivertinimo išvadose konstatuota,  kad, be nustatytų 

privalumų , tobulintinas siekis , verčiantis ieškoti įvairių būdų, galimybių ir priemonių  aktyviau 

įtraukti  tėvus į mokyklos kultūrinę – švietėjišką veiklą.  Akivaizdu, kad būtina įgyvendinti 

konkrečias priemones per kurias tėvai taptų ne tik formalia, bet  įgalinta ir veikiančia bendruomenės 

dalimi. 

            Norėdama sėkmingai per 2021-2025 metus įgyvendinti šio strateginio plano sumanymus, 

mokyklos bendruomenė tikisi didesnio steigėjo dėmesio mokyklos patalpų plėtros klausimų 
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sprendimui. Negerai, kai mokyklos salė yra išnaudojama tik ugdymo procesui įgyvendinti, o  kai 

kurios patalpos vos atitinka higienos normas. Todėl su viltimi lauktume mokyklos steigėjo 

pozityvių žingsnių mokyklos patalpų plėtros klausimais. Norėdama sėkmingai per 2021-2025 metus 

įgyvendinti šio strateginio plano sumanymus, mokyklos bendruomenė tikisi didesnio steigėjo 

dėmesio mokyklos patalpų plėtros klausimų sprendimui. Negerai, kai mokyklos salė yra 

išnaudojama tik ugdymo procesui įgyvendinti, o  kai kurios patalpos vos atitinka higienos normas. 

Todėl su viltimi lauktume mokyklos steigėjo pozityvių žingsnių mokyklos patalpų plėtros 

klausimais. 

                          Atsižvelgiant į mokyklos strateginio plano 2021-2025 metams prioritetus, tikslinga 

rinktis įgyvendinti pagrindinį tikslą- kurti modernią ir šiuolaikišką, atvirą kaitai,   kūrybiškiems 

sprendimams, iniciatyvoms ir inovacijoms neformaliojo vaikų švietimo mokyklą į kurią norėtų 

ateiti mokytis kuo daugiau Kretingos  miesto ir rajono vaikų. 

Keliami uždaviniai: 

1. Siekti išlaikyti stabilų, o atsiradus poreikiui, didinti mokinių skaičių mokykloje; 

       2.   Nuolat atnaujinti ugdymo turinį jį dar labiau diferencijuojant ir individualizuojant;  

       3.   Pradėti ugdymo turinio įgyvendinimo modernizavimą, diegiant išmanius ugdymo procesų 

sprendimus.
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VII. 2022 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas: Kurti modernią ir šiuolaikišką, atvirą kaitai,   kūrybiškiems sprendimams, iniciatyvoms ir inovacijoms neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklą į kurią norėtų ateiti mokytis kuo daugiau Kretingos  miesto ir rajono vaikų. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Reikalingos 

lėšos, resursai 

Siekiai 

1 2 3 4 5 6 

1. Siekti išlaikyti 

stabilų, o atsiradus 

poreikiui, didinti 

mokinių skaičių 

mokykloje. 

1.1.Rajono kaimiškosiose 

vietovėse  organizuoti 

įvairių formų mokyklos 

pristatymus 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui,  mokyklos mokytojai 

(organizacinės grupės) 

Per 2022 

metus 

Intelektiniai 

resursai. 

 

 

Mokyklos siekis pristatyti mokyklos 

veiklą ir sudominti vaikus ir tėvus 

galimybe mokytis mūsų mokykloje.  

1.2. Rengti integruotas 

veiklas miesto   ir  ypač 

rajono švietimo įstaigose, 

įtraukiant į jas šių įstaigų 

vaikus ir tėvus. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui,  mokyklos mokytojai 

(organizacinės grupės) 

Per 2022 

metus 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Tėvai ir vaikai įtraukiami į mokyklos 

menines veiklas tikintis sudominti 

vaikus ir tėvus galimybe mokytis 

mūsų mokykloje. 

1.3. Siekti išnaudoti 

miesto ir ypač rajono 

viešąsias erdves, 

organizuojant įvairias 

veiklas ir  į jas įtraukiant 

šios vietovės vaikus ir jų 

tėvus. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui,  mokyklos mokytojai 

(organizacinės grupės) 

Per 2022 

metus 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Mokyklos veiklos sklaida, siekis 

sudominti ir pritraukti norinčius 

mokytis meninio ugdymo dalykų 

vaikus. 
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Tikslas: Kurti modernią ir šiuolaikišką, atvirą kaitai,   kūrybiškiems sprendimams, iniciatyvoms ir inovacijoms neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklą į kurią norėtų ateiti mokytis kuo daugiau Kretingos  miesto ir rajono vaikų. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Reikalingos 

lėšos, resursai 

Siekiai 

1 2 3 4 5 6 

2.Nuolat atnaujinti 

ugdymo turinį jį dar 

labiau 

diferencijuojant ir 

individualizuojant.  

 

 

 

 

 

 

2.1. Siekti dar didesnio 

ugdymo turinio 

individualizavimo ir 

diferencijavimo 

Pavaduotojas ugdymui,  

mokyklos mokytojai 

Per 2022 

metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

 

Ugdymo turinio pritaikymas prie 

vaiko gebėjimų ir diferencijuotų 

pasiekimų. 

2.2. Kūrybiškai parinkti 

ir taikyti ugdymo turinį, 

atsižvelgiant į mokinio 

individualias savybes. 

Pavaduotojas ugdymui,  

mokyklos mokytojai 
Per 2022 

metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Teisingai parinktas ir pritaikytas 

ugdymo turinys  teigiamai veikia 

mokinio motyvaciją. 

2.3.Nuosekliai 

įgyvendinant ugdymo 

turinį, padėti mokiniui 

visapusiškai tobulėti 

Pavaduotojas ugdymui,  

mokyklos mokytojai 
Per 2022 

metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Nuosekliai įgyvendinimas ugdymo 

turinys prisideda prie mokinio 

tobulėjimo. 

2.4.Tęsti efektyvios 

individualios vaiko 

pažangos, pasiekimų 

atpažinimo ir pažangos 

vertinimo sistemos kūrimą 

ir tobulinimą. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui,  mokyklos 

mokytojai (darbo grupės) 

Per 2022 

metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Sukurta individualios vaiko 

pažangos, pasiekimų atpažinimo ir 

pažangos vertinimo sistemą, 

leidžianti mokiniams džiaugtis 

pasiekimais bei objektyviu vertinimu. 
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Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Reikalingos 

lėšos, resursai 

Siekiai 

1 2 3 4 5 6 

3.Pradėti ugdymo 

turinio 

įgyvendinimo 

modernizavimą, 

diegiant išmanius 

ugdymo procesų 

sprendimus 

 

3.1.Tirti poreikį  ir 

efektyvumą.  

 

 

 

Direktorius, mokyklos 

mokytojai (darbo grupės) 
Per 2021 metus 

 

Intelektiniai 

resursai. 

 

 

Pagrindinis siekis-sužinoti kokios 

priemonės prisidėtų prie ugdymo 

turinio modernizavimo. 

3.2. Organizuoti naujų IT 

priemonių valdymo 

mokymus. 

 

 

Mokyklos mokytojai  Per 2021 metus 

 

Pagal 

seminarų 

nustatytas 

kainas. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

informacinių technologijų srityje. 

3.3. Tirti poveikį ugdymo 

rezultatams. 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui,  

mokyklos mokytojai 
Įdiegus 

modernias IT 

priemones, 

anksčiausiai-

2021 metų 

pabaiga. 

Intelektiniai 

resursai. 

 

Nustatomas poveikis ugdymo 

rezultatams bei IT priemonių 

panaudojimo efektyvumo lygis. 
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VIII. MOKYKLOS 2022 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 2022 m. kovo 11 d. Kretingos mieste 

2. VI respublikinis Lietuviškos pjesės konkursas. Bernardas Anužis 

Kazys Tiškus,  

Visvaldas Stirblys 

2022 m. balandžio 8 d. Kretingos meno 

mokykla 

3. Dalyvavimas miesto šventės renginiuose   Bernardas Anužis, mokytojai 2022 m. birželis Kretingos mieste 

4. Dalyvavimas regioninėse moksleivių dainų 

šventėse. 

Bernardas Anužis, kolektyvų 

vadovai 

2022 metai-pagal 

rengėjų nustatytas datas 

Organizatorių 

numatytose vietose. 

5. Projektas-koncertas „Muzikinės pertraukos“ 

skirtas tarptautinei Muzikos dienai paminėti“ 

Kazys Tiškus, 

Muzikos skyriaus mokytojai 

2022 m. spalio 1 d. Kretingos meno 

mokykla 

6. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas  „Kūrėjo kodas” 

Živilė Sabaliauskaitė 

Lina Nikartienė 

2022 m.  balandis Kretingos meno 

mokykla 

7. II respublikinis jaunučių chorų  festivalis 

 “Spalvinga nata 2022“. 

Jūratė Norkuvienė 2022 m.  balandis Kretingos meno 

mokykla 

8. Vasaros dienos stovykla „Debiutas“, 

organizuojama  dailės, muzikos, choreografijos 

ir chorinio skyrių, kartu su LMTA ir VDA 

studentais 

Bernardas Anužis,  

Rūta Šulskienė, Silva 

Garbaliauskienė, Jūratė 

Norkuvienė, Asta Paulauskienė, 

Simona Kutkevičienė, Dainora 

Pazdrazdienė, Daiva Galdikaitė, 

Alina Dubinskienė, Viačeslavas 

Krasnopiorovas, Ramūnas 

Šlepavičius, Silvija Stanienė, 

Rima Stonkuvienė. 

2022 m. birželio 27- 

liepos 7 d. 

 

 

Kretingos meno 

mokykla 

9. Tradicinis 37 Kalėdinis koncertas  

 

Bernardas Anužis, 

akordeono metodinės grupės 

 mokytojai. 

2022 m. gruodžio mėn. 

 

Kultūros centro salėje 
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IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Mokyklos 2022 metų veiklos planui įgyvendinti bus skirta apie 25 tūkst. eurų mokyklos specialiųjų programų lėšų.  

2. Dalis veiklos plano gali būti finansuojama iš paramos lėšų. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plano 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 plano 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. Esant būtinybei, mokyklos 2021 metų veiklos planas gali būti koreguojamas. 

 

 

 

___________________________ 

 

PRITARTA                                                                                   

Mokyklos tarybos posėdyje                                                           

2022 m. sausio 27 d. nutarimu                                                                      

(protokolas Nr.V2-1) 
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1 priedas 
 

2022 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 bei informacinių technologijų įgūdžių ir gebėjimų 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 2022 metus Kvalifikaciniai  

centrai, dalykiniai 

metodiniai būreliai, 

parneriai-mokyklos, 

švietimo kultūros įstaigos. 

1. Mokyklos lėšos 

 2. Asmeninės 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 2022 metus  

metodinių būrelių 

planuose 

nustatytas 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 2022-2024 metų mokyklos 

mokytojų atestacijos programą: 

1.  Jūratė Norkuvienė. Siekiama 

kvalifikacinė kategorija- 

neformaliojo švietimo muzikos 

(chorinio dainavimo)  mokytoja 

metodininkė; 

3. Silvija Stanienė Siekiama 

kvalifikacinė kategorija- 

neformaliojo švietimo muzikos 

(fortepijono)  mokytoja 

metodininkė; 

2022 m. 

II ketvirtis 

 

 

 

 

Mokytojų atestacijos 

komisija, 

deleguoti vertintojai 

1. Mokyklos lėšos 

2. Asmeninės lėšos 

Mokyklos  

taryboje,  

mokytojų  

taryboje, 

mokytojų 

atestacijos 

komisijoje. 

 

 

 



14 

 

 

2 priedas 

2022 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 2022 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); 

2.2.4. mokyklos veiklų 

bendruomenei metinėmis 

valandomis aprašą; 

2.2.5. Vidaus kontrolės politikos 

įgyvendinimo tvarkas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui,  

darbo grupės 

 

Per 2022 metus 

 

 

__________________ 
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AKORDEONO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022  METŲ VEIKLOS  PLANAS 
 

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS 

                                                                          
 

1. Akordeono mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengtas atsižvelgiant į 

mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos bendruomenės poreikius, 

nustato metinius grupės tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos akordeono mokytojų metodinės grupės  mokytojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai (globėjai). 

 

II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

 3. Pagrindiniai praėjusių metų  pasiekimai, veiklos. 

3.1. Vyko metodinės grupės mokytojų susirinkimai; aptariant 2021 metų veiklos programą, dėl 

ugdymo planų rengimo 2022 m.m., dėl 2021 metų metodinės grupės veiklos aptarimo. 

3.2.  2021 metų veiklos plane užsibrėžti uždaviniai buvo sėkmingai vykdomi, pilnai viską išpildyti 

nepavyko dėl Covid viruso pandemijos. Aktyviai vyko mokinių koncertinė veikla. 

  Tradiciškai buvo bendradarbiaujama su ankstyvojo integruoto meninio ugdymo teorinio skyriaus 

mokytojais renginyje tėveliams ,,Pažinkime muzikos instrumentus,,. Tradiciniame muzikos dienos 

paminėjime,, Muzikinės pertraukos,, 

   Metodinio būrelio mokytojai kėlė kvalifikaciją pagal atsiųstus planus. 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo 

centrą,  stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  
4. Uždaviniai: 

4.1. kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

4.2. bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

4.3. siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

5. Tikslas: užtikrinti efektyvaus ugdymo(si) sąlygas akordeono klasės mokiniams.  
5. Uždaviniai: 

5.1.Skatinant mokymosi motyvaciją, pritaikyti ugdymo programas individualiai pagal ugdytinio 

poreikius ir gebėjimus.  

5.2.Aktyvinti mokinių koncertinę veiklą, per įvairesnių renginių organizavimą.  
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IV. 2022 METŲ VEIKLA 
 

1. Susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

1. 1. Būrelio susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 
1. 1.Dėl  2021 metų    veiklos  aptarimo. 

 

1.2. Dėl  2022 metų    veiklos  aptarimo 

1.3. Dėl papildomų darbų pasiskirstymo 

 

1.4. Dėl 2021/2022 mokslo metų II pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo 

2.Darbotvarkė: 
2.1 Dėl  2022 metų  pusės metų veiklos  aptarimo. 

 

2.2. Dėl  2022 mokslo metų II pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo . 

 

3.Darbotvarkė: 
3.1.Dėl  2022 veiklos  koregavimo ir papildymo. 

3.2.Dėl papildomų darbų pasiskirstymo 

 

4.Darbotvarkė: 
4.1. Dėl 2022 metų veiklos aptarimo 

 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

2021 12 29  

 

2022 01 09 

 

2022 06 

 

2022 06 

 

2022 12 

 

 

2022 09 05 

 

2022 09 05 

 

2022 12 

 

 

2. Tėvų susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

2. 2. Tėvų susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 
1.1. Dėl 2021 -22 mokslo metų klasės mokinių pasiekimų 

aptarimo.  

 

1.2. Klasės mokinių tėvų susirinkimas, pranešimo tema: 

,, Žymiausi Lietuvos akordeonininkai,, 

 

1.3. Klasės mokinių tėvų susirinkimas, pranešimo tema: 

,,Atlikėjų ir klausytojų elgesys koncerto metu,,. 

1.4. Klasės mokinių tėvų susirinkimas, pranešimo tema:  

,,Mokinio saviruošos svarba ugdymo procese,,. 

. 

 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

Ramūnas 

Šlepavičius 

 

Roma Kusienė 

 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

2022 05 

 

 

2022 12 

 

2022 12 

 

 

2022 12 
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3.Renginiai 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

3. 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, regioniniai 

ir respublikiniai renginiai 
 

  

3.2. Metodinės grupės organizuojami tradiciniai, 

šventiniai renginiai, konkursai 
 

3.2.1.Tradiciniai Kalėdiniai koncertai tėvams 

 

 

 

3.2.2. Koncertas visiems mokinių tėvams ,,Vasarą 

pasitinkant,, 

 

3.2.3.  Koncertas Kretingos muziejaus žiemos sode 

kraštiečio, akordeonisto Kazio Stonkaus atminimui.  

 

3.2.4. Koncertai rajono benro lavinimo 

mokyklose(Darbėnuose, Kartenoje, Vydmantuose), 

Kretingos miesto Motiejaus Valančiaus bibliotekoje. 

 

 

 

3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose. 

koncertuose 
3.3.1. XXV tarptautinis akordeonų festivalis- seminaras 

Palangoje. 

 

3.3.2. Dalyvavimas mokyklos kalėdiniame koncerte 

 

3.4.Meniniai-edukaciniai projektai 

 

3.4.1. Dalyvavimas meniniame- edukaciniame projekte 

,,Susipažinkime su Kretingos meno mokykla,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi metodinės 

grupės mokytojai 

 

Ramūnas 

Šlepavičius 

Silva 

Garbaliauskienė 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

 

Metodinės grupės 

mokytojai 

Metodinės grupės 

mokytojai 

 

 

Metodinės grupės 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 12 

 

 

 

2022 05 

 

2022 01 03 

 

2022 04,05 

 

 

 

 

 

 

 

2022 08 

 

 

2022-12 

 

 

 

2022 05 
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4.Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

4. 4.1. Ugdymo turinio koregavimas, naujinimas 
4.1.1.Metodinio būrelio susirinkimas dėl ugdymo turinio 

koregavimo 2022 metams 

 

4.2. Mokinių žinių patikrinimo ir vertinimo įrankių 

kūrimas 
4.2.1.  Pagrindinio ir saviraiškinio ugdymo klasės. mokinių 

baigiamosios programos perklausos. 

 

4.3. Metodiniai pranešimai, programos, atviros 

pamokos, profesinis bendradarbiavimas ir t.t. 

 

4.3.1. Muzikos įrašų pritaikymas, paieška ir redagavimas 

mokyklos kolektyvams. 

 

4.3.2. Improvizacijos popietė 2prad., 1, 2, 3 pagrindinio, 

išplėstinio ugdymo mokiniai. 

 

4.3.3.Ankstyvojo integruoto meninio ugdymo vaikams ir 

tėveliams bendras renginys su teorinio metodinio būrelio 

mokytojais ,,Pažinkime muzikos instrumentus,, 

 

4.3.4. Metodiniai mokymai- praktikumai ,,Garso takelio 

įrašymas su kompiuterine programa ,,Adobe audition,,ir 

,,Cubase,, 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

 

Ramūnas 

Šlepavičius 

 

Ramūnas 

Šlepavičius 

 

 

Silva 

Garbaliauskienė 

 

 

Ramūnas 

Šlepavičius 

 

2022 05 

 

 

2022 03 

2022 04 

 

 

 

2022  

 

 

 

2022 03 

 

 

2022 03 

  

 

 

 

2022 04 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 

        5. Akordeono metodinės  grupės mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos metodinio 

būrelio pirmininkas Silva Garbaliauskienė 

        6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

        7. Už akordeono metodinės grupės mokytojų veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma 

mokyklos savivaldos institucijoms. 

 

 

_______________________________ 
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CHORINIO DAINAVIMO  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Chorinio dainavimo mokytojų metodinės grupės (skyriaus) veiklos planas 2022 metams (toliau 

– Planas), parengtas atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, 

mokyklos bendruomenės poreikius, nustato metinius būrelio tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos chorinio dainavimo mokytojų metodinės grupės (skyriaus) 

mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

 

II. 2021  METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
3.  Pagrindiniai 2021 metų pasiekimai, veiklos 

3.1.  Susirinkimai: vyko  metodinio būrelio susirinkimai, bendravimas su mokinių tėvais gyvai ir nuotoliniu 

būdu.  

3.2.  Koncertinė veikla: įvyko 2 nuotoliniai chorinio dainavimo mokinių pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo mokinių koncertai tėvams, skirti Motinos dienai, mokiniai dalyvavo koncerte ,,Groju dviem 

instrumentais, visi chorai dalyvavo virtualiame meno mokyklos Kalėdiniame koncerte ,,Gali nutikti 

Kalėdos”, paruošė Kalėdinį koncertą mokinių tėvams.  

3.3.  Chorai ruošėsi dalyvauti Vakarų krašto dainų šventėje, kuri neįvyko dėl pandemijos. Mokytojos 

J.Norkuvienės mokiniai dalyvavo konkursuose: respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Karališkasis 

barokas”(A.Kusaitė- diplomas), vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalyje- konkurse ,,Maestro 

ruduo”(jaunučių choro ,,Saulainė” grupė- II vieta, A.Ramonaitė-I laipsnio diplomas), XXI 

tarptautiniame vokalistų konkurse ,,Žvaigždžių sonata”(A.Gedvilaitė- diplomas), televiziniame projekte 

,,Lietuvos balsas”( A.Gedvilaitė dalyvavo aklųjų perklausų filmavime), populiariosios dainos konkuse- 

festivalyje ,,Travelling festival 2021. Christmas in Palanga”( jaunučių choro ,,Saulainė” grupė- I vieta), 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijs konkurse ,,Dainų dainelė” (jaunučių choro ,,Saulainė” grupė ir 

A.Gedvilaitė- rajoninio turo laureatai). 

Edukaciniai renginiai: jaunučių choras ,,Saulainė” dalyvavo I meniniame- edukaciniame 

jaunučių chorų festivalyje ,,Spalvinga nata- 2021”, jaunučių choro grupė – rinkinio ,,Virė, virė 

košę” pristatyme. Mokyklos jaunučių choras ( vad. M.Trušauskaitė) dalyvavo bendruose meno 

mokyklos ir M.Daujoto progimnazijos projekte ,,Pažinkime muzikos instrumentus”, 

projektuose- koncertuose ,,Muzika mano širdyje” ir ,,Kalėdų žvaigždė suspindo”. 

4.1. Metodinė veikla: mokytoja V.Andruškevičienė koregavo chorinio dainavimo pagrindinio           

muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo 

saviraiškinio chorinio dainavimo ugdymo programą, balso lavinimo pagrindinio muzikinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo saviraiškinio 

balso lavinimo programą, meninės praktikos pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programą; mokytoja J.Norkuvienė koregavo chorinio dainavimo pradinio 

muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, balso lavinimo pradinio 

muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą; mokytoja M.Trušauskaitė 

koregavo jaunučių choro pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. 

4.2. Metodiniai pranešimai, atviros pamokos,profesinis bendradarbiavimas: 

Mokytoja J.Norkuvienė skaitė metodinį pranešimą ,,Darbas su Movie Maker programa, 

muzikinių filmų kūrimas”, pravedė seminarą ,,Muzikinių užduočių kūrimas kompiuterine 

MuseScore programa”, vykdė mokymus chorinio dainavimo pagrindinio ugdymo mokiniams 

,,Kompiuterinė natų rašymo programa”, pravedė atvirą pamoką ,,Dainos mokymo procesas”. 

Mokytoja J.Norkuvienė sudarė rinkinį ,,Solinės dainos pradinio ugdymo mokiniams’, mokytoja 

V.Andruškevičienė sudarė rinkinius ,,Solinės lietuvių liaudies harmonizuoto dainos” ir 
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,,Soliniai klasikos kūriniai”. Vyko Panevėžio muzikinio teatro solistės Laimos Česlauskaitės 

vokalinio meistriškumo pamoka chorinio dainavimo mokiniams. 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centrą,  

atsižvelgiant į esamą pandeminę situaciją, stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

4.2. Bendradarbiaujant su tėvais ( globėjais), siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

4.3. Siekti glaudaus mokytojų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo, padedant vaikui mokytis; 

4.4. Bendradarbiauti su tėvais ( globėjais), pasitelkiant kompiuterines technologijas. 

5. Tikslas: užtikrinti efektyvaus ugdymo sąlygas chorinio dainavimo mokiniams. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Formuoti ir lavinti mokinių vokalinius įgūdžius. 

5.2. Lavinti mokinių kūrybiškumą, vaizduotę, muzikalumą.  

5.3. Formuoti atlikimo įgūdžius. 

5.4. Ugdyti sceninę kultūrą. 

5.5. Parinkti tinkamą repertuarą. 

5.6. Plėtoti koncertinę veiklą.  

5.7. Skatinti neprarasti muzikavimo džiaugsmo, dainuojant virtualioje erdvėje. 

6. Tikslas: dalyvauti koncertinėje veikloje. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Parengti koncertinę programą. 

6.2 . Rengti koncertus, dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose. 

7. Tikslas: pasiruošti II respublikiniam jaunučių chorų festivaliui ,,Spalvinga nata-2022” 

7. Uždaviniai: 

7.1 . Paruošti festivalio programą. 

7.2. Dalyvauti festivalyje. 

 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 
1. Susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

1. 1. Metodinės grupės susirinkimai: 

1. 1. Darbotvarkė: 
1.1.1. Dėl  2022 m. pusės  metų veiklos aptarimo. 

1.1.2. Dėl 2021-2022 m.m. II pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimo. 

1.1.3. Organizaciniai klausimai   

 2. 1 . Darbotvarkė: 

2.1.1. Dėl 2022 metų  veiklos koregavimo ir pildymo. 

2.1.2. Organizaciniai klausimai. 

 3.1. Darbotvarkė: 

3.1.1. Dėl 2022 m. veiklos aptarimo. 

3.1.2. Dėl 2022- 2023 m.m. I pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimo. 

3.1.3. Organizaciniai klausimai. 

 

 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

 

 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

2022-05 

 

 

 

 

 

2022-09 

 

 

 

2022-12 
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                                           3.Renginiai                                           

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

3. 3.1.Mokyklos organizuojami,rajoniniai ir  

respublikiniai renginiai. 

3.1.1.II respublikinis jaunučių chorų festivalis ,, 

Spalvinga nata- 2022” 

3.1.2.Dalyvavimas Europos muzikos dienos 

(EuDaMuS) virtualiame renginyje ,,Muzikos galia” 

3.2.Metodinės grupės organizuojami renginiai. 

3.2.1.Koncertas, skirtas Motinos dienai. 

3.2.2..Chorinio dainavimo mokinių Kalėdinis 

koncertas. 

3.2.3. Dalyvavimas koncerte “Groju dviem 

instrumentais” 

3.2.4. Chorinės muzikos koncertas. Dalyvauja chorai 

,,Saulainė” ir ,,Smiltė”. 

3.2.3.Jaunučių choro koncertas- ,,Teskamba daina”, 

skirtas mokinių tėvams, šeimos nariams. 

3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose. 

3.3.1. Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurse ,,Dainų dainelė” 

3.3.2. XXII tarptautinis konkursas ,,Žvaigždžių 

sonata” 

3.3.3. Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Naujieji atradimai -2022” 

3.4. Meniniai- edukaciniai projektai. 

3.4.1. Jaunučių choro dalyvavimas bendrame meno 

mokyklos ir M.Daujoto progimnazijos projekte 

,,Pažinkime muzikos instrumentus” 

3.4.2. Virtualus meninis- edukacinis projektas- 

koncertas ,,Susipažinkime su Kretingos meno 

mokykla” 

 

 

Jūratė Norkuvienė 

Milda Trušauskaitė 

Milda Trušauskaitė 

 

 

 

Jūratė Norkuvienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

Violeta 

Andruškevičienė  

Jūratė Norkuvienė 

Jūratė Norkuvienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

Milda Trušauskaitė 

Jūratė Norkuvienė 

 

Jūratė Norkuvienė 

Jūratė Norkuvienė 

Milda Trušauskaitė 

 

Jūratė Norkuviemė 

 

 

2022-04 

 

2022.03.15 

 

 

 

2022-04 

 

 

 

 

2022-12 

 

2022-04 

 

2022-05 

 

 

2022-05 

 

2022-01 

 

 

2022-06 

2022-03 

 

2022-05 

 

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

 

2. 
 

2. Tėvų susirinkimai: 

       

2.1. Darbotvarkė: 

2.1.1. Pranešimas ,,Ar turėtume dalyvauti 

konkursuose?”. 

2.1.2. Dėl 2021 -2022 mokslo metų  II 

pusmečio ugdymo rezultatų aptarimo. 

2.1.3. Einamieji klausimai. 

 

 

3.1.Darbotvarkė: 

3.1.1.Pranešimas ,,Sceninė kultūra”            

3.1.2.Dėl 2022-2023 m.m. I pusmečio 

ugdymo rezultatų aptarimo. 

3.1.3.Einamieji klausimai. 

 

 

 

Jūratė 

Norkuvienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

 

 

Violeta 

Andruškevičienė 

Jūratė 

Norkuvienė 

 

 

 

2022-05 

 

 

 

 

 

 

 

2022-12 
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3.Metodinė veikla 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

 

         5. Chorinio dainavimo metodinės grupės mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinės grupės pirmininkas Violeta Andruškevičienė. 

         6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

         7. Už chorinio dainavimo metodinės grupės mokytojų veiklos plano vykdymą bus 

atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

4. 4.1. Ugdymo turinio kooregavimas, 

naujinimas. 

4.1.1.Ugdymo turinio 2022-2023 m. m. 

peržiūra ir aptarimas. 

4.2. Metodiniai pranešimai, programos, 

atviros pamokos, profesinis 

bendradarbiavimas ir t.t. 

4.2.1. Respublikinė konferencija 

,,Muzikinio kūrybiškumo skatinimas 

meninio ugdymo įstaigose” 

4.2.2. Panevėžio muzikinio teatro solistės 

Laimos Česlauskaitės vokalinio 

meistriškumo pamokos su chorinio 

dainavimo skyriaus mokiniais. 

4.2.3. Rinkininio ,, Soliniai kūriniai 

pagrindinio ugdymo mokiniams” 

sudarymas. 

 

 

 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

 

Jūratė 

Norkuvienė 

 

Jūratė 

Norkuvienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

Violeta 

Andruškevičienė 

 

 

 

2022-05 

 

 

 

 

2022-02 

 

 

2022-11 

 

 

 

2022-10 



23 

 

FORTEPIJONO  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fortepijono mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengtas atsižvelgiant į 

mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos bendruomenės poreikius, nustato 

metinius būrelio tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos fortepijono skyriaus mokytojų metodinės grupės mokytojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Konkursai, festivaliai: 

 

2021-01-25 Tarptautinis pianistų konkursas ,,Piano Forte“Kazachstane online. Rokas Skurvydas 

Iv., Jokūbas Žiubrys Grand Prix, Nidijus Valatka I v., Gabrielius Žiubrys Grand Prix, Meira 

Metelica IIv, mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-02-06 d. II Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas – 2021“ online. 

Juozapas Bružas II v. Silvija Stanienė. Augustė Pareigytė III vieta, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

Emilija Mikaločiūtė III (Rima Stonkuvienė), Rokas Skurvydas I vieta, Nidijus Valatka II v., 

Jokūbas Žiubrys II v, Gabrielius Žiubrys IIIv. mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-02-10 Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-konkursas “Grand Pas” – “Didysis šokis” 

online. Juozapas Bružas II v. Silvija Stanienė, .E.Mikaločiūtė I v.( Rima Stonkuvienė), Rokas 

Skurvydas IIv., Nidijus Valatka I v. Kilnutė Skripkauskienė, Ugnė Jūrevičiūtė I v. Vaida Turauskė. 

2021-02-10 Tarptautinis pianistų konkursas pietų Floridoje online. Beatričė Žiubrytė I v., Rokas 

Skurvydas IIIv., mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-02-15 Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“ online. 

Juozapas Bružas II v. Silvija Stanienė. Augustė Pareigytė diplomas, Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė, Rokas Skurvydas II v., Nidijus Valatka IIv., Jokūbas Žiubrys Iv., Gabrielius Žiubrys 

IIv.,.Kilnutė Skripkauskienė, Ugnė Jūrevičiūtė III v. Vaida Turauskė 

2021-03-26 III tarptautinis konkursas ,,Muzikuojantys berniukai“ online. Rokas Skurvydas I v., 

Nidijus Valatka IIIv., mokyt.Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-03-27 VIII Tarptautinis menų konkursas „Pavasario muzika“ Astana-Star Kazachstanas 

online. Juozapas Bružas II v. ir Emilija Piečiūtė III v. Silvija Stanienė. 

2021-04-12 I Respublikinis papildomo instrumento (fortepijonas) konkursas ATTACCA online. 

Vilius Kontrimas III v. Silvija Stanienė. 

2021-04-18 Virtualus jaunųjų pianistų programinės muzikos konkursas ,,Pasaulis muzikos vaizdais” 

online. Mantė Stonkutė III v., Emilija Piečiūtė  III v., Juozapas Bružas III v., Benediktas Rimkus 

IIIv., Airintė Bendikaitė III v., Morta Gimbutaitė Diplomas. Silvija Stanienė.  Auksė Gedvilaitė III 

vieta, Vigilija Smilgytė Mockevičienė. 

2021-04-22 XXI Respublikinis vaikų džiazo muzikos festivalis ,,Džiazo Fiesta 2021 ONLINE” 

online Benediktas Rimkus, Airintė Bendikaitė, Morta Gimbutaitė. Silvija Stanienė. 

2021-04-23 Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis ,,Šokančios rankos” online. Emilija 

Piečiūtė. Silvija Stanienė.  Augustė Misiūtė, Vigilija Smilgytė. 

2021-04-23 Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis-konkursas “Mykolo Kleopo Oginskio 

perlai”online. Emilija Mikaločiūtė diplomantė (Rima Stonkuvienė), Ugnė Jūrevičiūtė II v. (Vaida 

Turauskė) 

2021-04-26 XIII Tarptautinis programinės pjesės festivalis “Muzika-vaizduojamasis garsų pasaulis: 

gyvūnai mene” online. Mantė Stonkutė, Emilija Piečiūtė, Benediktas Rimkus. Silvija Stanienė. 

Auksė Gedvilaitė, Vakaris Rušinskis, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 
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2021-04-30 Virtualaus III Tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas online. 

Emilija Piečiūtė Padėkos raštas ir Juozapas Bružas Padėkos raštas. Silvija Stanienė. Nidijus Valatka 

Laureatas, Meira Metelica Laureatė, mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-04-30 VII Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkursas online. Juozapas Bružas, 

Benediktas Rimkus, Augustas Janonis - padėkos raštai. Silvija Stanienė. Vakaris Rušinskis, 

Augustė Pareigytė - padėkos raštai, Perlita Grigaitytė III vieta, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

Ema Ašmontaitė III vieta, Kamilė Žąsytytė III vieta, Vakaris Mikaločius, Gabrielius Mikaločius- 

padėkos raštas (Rima Stonkuvienė), Dovas Endrijaitis padėkos raštas, Nerilė Lenkauskaitė padėkos 

raštas, Nidijus Valatka III v., Jokūbas Žiubrys I v., Gabrielius Žiubrys I v., Meira Metelica IIv., 

mokyt. Kilnutė Skripkauskienė, Ugnė Jūrevičiūtė I v. mokyt. Vaida Turauskė 

2021-05-03 V Virtualus tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Muzikinė mažųjų mozaika 

2021“ online. Emilija Piečiūtė Padėkos raštas, Juozapas Bružas Padėkos raštas. Silvija Stanienė. 

2021-05-06 Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Muzikinis pavasaris”online. Emilija Piečiūtė 

III v., Juozapas Bružas III v. Silvija Stanienė. 

2021-05-07 VI Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Saulėtos gaidos”. Nidijus valatka 

Laureatas, Meira Metelica Diplomantė, mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-05-08 IV-asis Tarptautinis festivalis ,,Programinė muzika fortepijonui’’ online. Mantė 

Stonkutė, Emilija Piečiūtė, Juozapas Bružas, Benediktas Rimkus, Airintė Bendikaitė, Morta 

Gimbutaitė. Silvija Stanienė. Auksė Gedvilaitė, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-05-15 II Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas @Muzika online. Mantė Stonkutė 

Diplomas, Emilija Piečiūtė III v., Juozapas Bružas III v., Benediktas Rimkus III v., Airintė 

Bendikaitė, III v., Augustas Janonis III v., Morta Gimbutaitė III v. Silvija Stanienė.  Justė Drakšaitė 

II vieta, Perlita Grigaitytė III vieta, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. Vakaris Mikaločius III vieta, 

Gabrielius Mikaločius III vieta, Ema Abelkytė III vieta, Greta Mažonytė diplomantė(Rima 

Stonkuvienė). Rokas Skurvydas I v., Nidijus Valatka Iv., Jokūbas Žiubrys I v., Meira Metelica IIv., 

mokyt. Kilnutė Skripkauskienė, Ugnė Jūrevičiūtė II v. Vaida Turauskė 

2021-05-17 I Tarptautinis virtualus jaunųjų pianistų konkursas ,,Polifonija ir aš” online. Emilija 

Piečiūtė II v., Juozapas Bružas II v. Silvija Stanienė. Emilija Mikaločiūtė III vieta (Rima 

Stonkuvienė) 

2021-05-26 Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas ,,In Corpore” online.Morta 

Gimbutaitė II v., Augustas Janonis III v., Mantė Stonkutė Diplomas, Emilija Piečiūtė Diplomas, 

Juozapas Bružas Diplomas, Benediktas Rimkus Diplomas, Airintė Bendikaitė Diplomas. Silvija 

Stanienė.  Auksė Gedvilaitė III vieta, Perlita Grigaitytė diplomas, Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė.Rokas Skurvydas I v., Nidijus Valatka IIv., Meira metelica IIv., mokyt. Kilnutė 

Skripkauskienė. 

2021- 05-31 I Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Viva la muzica“ Beatričė Žiubrytė I v., 

Nidijus Valatka II v., Meira metelica III v., Rokas Skurvydas III v., mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-06-01 II Tarptautinis konkursas „Amiticia Sonans“ - „Skambanti draugystė“ online. Emilija 

Piečiūtė Diplomas, Juozapas Bružas Diplomas. Silvija Stanienė. 

2021- 06-12 I respublikinis jaunųjų atlikėjų čekų muzikos konkursas ,,Čekų parafrazės“ Nidijus 

Valatka I vieta ir nominacija už geriausiai atliktą čekų kompozitoriaus kūrinį. Meira Metelica III 

vieta, mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-06-25 I tarptautinis konkursas ,,Impresijos”. Rokas Skurvydas III v., mokyt. Kilnutė 

Skripkauskienė. 

2021-11-11 VIII Tarptautinis jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas Leonui 

Povilaičiui atminti online. Justė Drakšaitė, Perlita Grigaitytė - diplomai, Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė. Emilija Piečiūtė III v., Juozapas Bružas Diplomas, Benediktas Rimkus Diplomas, 

Silvija Stanienė,Ugnė Jūrevičiūtė III v. , Vaida Turauskė  

2021-11-26 VI Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-konkursas 

„Pajūrio klavyrai“ Palanga. Emilija Piečiūtė II v. Silvija Stanienė, Emilija Mikaločiūtė III v.(Rima 

Stonkuvienė) 
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2021-11-26 III Respublikinis pianistų konkursas „Crescendo“ online. Juozapas Bružas III v., 

Emilija Piečiūtė Diplomas, Benediktas Rimkus Diplomas. Silvija Stanienė. Rokas Skurvydas IIv., 

Nidijus valatka IIv., mokyt.Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-11-26 Respublikinė teorinė praktinė dailės ir technologijų konferencija „ Kūrybinės pamokų 

interpretacijos“( moderatorius) Raimonda Kučiauskienė 

2021-12-02 Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Mano vaikystės draugas fortepijonas” 

Jonavoje (gyvai). Rokas Skurvydas II v., Nidijus Valatka II v., mokyt. Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-12-10 Tarptautinis pianistų konkursas ,,Edelweis” Vienoje - Austrija. Rokas Skurvydas I v., 

papildoma nominacija už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį.  

2021-12-10 Tarptautinis festivalis ,,Edelweis” Vienoje - Austrija. Nidijus Valatka dalyvis. 

Koncertai, išvykos :  

2021-04-27   Koncertas „Pažinkime muzikos instrumentus” Marijono Daujoto progimnazijos 

mokiniams online. Emilija Piečiūtė - Silvija Stanienė, Ugnė Jūrevičiūtė mokyt. Vaida Turauskė 

2021-05-03   Fortepijono 1-2 klasės mokinių koncertas „Muzikinis sveikinimas Mamai“ online. 

Organizatorė Silvija Stanienė. Emilija Piečiūtė, Mantė Stonkutė, Ūla Kavaliauskaitė, Benediktas 

Rimkus, Juozapas Bružas - Silvija Stanienė. Augustė Misiūtė, Vakaris Rušinskis - Vigilija 

Smilgytė-Mockevičienė, Auksė Varkojytė mokyt.Kilnutė Skripkauskienė, Gvidas Gikaras - Vaida 

Turauskė 

2021-05-28   Šeimų muzikavimo koncertas. Silvija Stanienė su dukterėčia Juta Aleknaite.Vakaris 

Mikaločius, Gabrielius Mikaločius (Rima Stonkuvienė), Gvidas ir Luka Gikarai (Vaida Turauskė) 

2021-09-30  Muzikinis projektas „Muzikinės pertraukos“ Kretingos meno mokykloje. Airintė 

Bendikaitė, Augustas Janonis, Emilija Piečiūtė, Vilius Kontrimas - Silvija Stanienė. Ema 

Ašmontaitė (Rima Stonkuvienė). Rokas Skurvydas, Nidijus Valatka, Jokūbas Žiubrys, Gabrielius 

Žiubrys, Beatričė Žiubrytė, mokyt.Kilnutė Skripkauskienė. A. Kaulickytė (Olivija Kundrotaitė). 

Ugnė Jūrevičiūtė (Vaida Turauskė),Faustas Stonkus ( Rita Pukelytė - Retkienė) 

2021-10-01 – Koncertas, skirtas tarptautinei muzikos dienai paminėti „Lai skamba muzika“ 

Marijono Daujoto progimnazijoje. Ugnė Jūrevičiūtė (Vaida Turauskė) 

2021-10-20 Išvyka su mokiniais į Klaipėdos koncertų salę- Miuziklas visai šeimai “Sidabrinis 

ežerinis” (Olivija Kundrotaitė) 

2021-10-21  Aranžuotų lietuvių liaudies dainų rinkinio „Virė virė košę“ fortepijoniniam ansambliui 

pristatymas-koncertas Šv. Antano rūmuose Silvija Stanienė organizatorė. Emilija Piečiūtė, Juozapas 

Bružas, Benediktas Rimkus, Bernadeta Rimkutė, Augustas Janonis, Danas Rasimavičius - Silvija 

Stanienė.  Emilija Vaičiūtė, Justė Drakšaitė, Auksė Gedvilaitė, Vakaris Rušinskis, Augustė Misiūtė 

- Vigilija Smilgytė-Mockevičienė.Viktorija Lubytė, Rima Stonkuvienė 

2021-10-29 Kretingos meno mokyklos koncertas Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, 

skirtas Krašto Kūrėjų vakarui (organizuoja Olivija Kundrotaitė) 

2021-11-16 Išvyka su mokiniais į Klaipėdos koncertų salę, į Godos Gedvilaitės koncertą (Olivija 

Kundrotaitė) 

2021-11-18  Koncertas „Muzikinės dvaro istorijos“ Kretingos muziejaus Baltojoje salėje Silvija 

Stanienė organizatorė. Silvijos Stanienės fortepijono klasės visi mokiniai. 

2021-11-19 Fortepijono skyriaus mokinių koncertas Leonui Povilaičiui atminti. Organizatorė 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė: Emilija Vaičiūtė, Smiltė Levanaitė, Auksė Gedvilaitė, Justė 

Drakšaitė, Perlita Grigaitytė. Partneriai: Silvija Stanienė - Ūla Kavaliauskaitė, Emilija Piečiūtė, 

Benediktas Rimkus, Juozapas Bružas, Austėja Jurgutytė. Vaida Turauskė - Ugnė Jurevičiūtė. 

2021-11-23 Muzikinis projektas „Aš moku groti dviem instrumentais“ organizatorė Raimonda 

Kučiauskienė. 

Partneriai: Vigilija Smilgytė-Mockevičienė: Justė Drakšaitė, Auksė Gedvilaitė, Urtė Vaišnoraitė, 

Emilija Vaičiūtė. Vaida Turauskė, Rita Pukelytė – Retkienė, Olivija Kundrotaitė, Rima 

Stonkuvienė, Vilius Kontrimas-Silvija Stanienė, Kilnutė Skripkauskienė, Lilija Bakšanskienė ( 

mokinė Paulina Zubaitė) 
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2021-12-01 Muzikinis-edukacinis projektas „Saulės grįžtuvių laukimas“ lopšelyje-darželyje 

„Pasaka” Silvija Stanienė organizatorė. Augustas Janonis, Juozapas Bružas, Bernadeta Rimkutė, 

Emilija Piečiūtė - Silvija Stanienė. 

2021-12-01   Kretingos meno mokyklos fortepijono ir saksofono klasės mokinių koncertas „Saulės 

grįžtuvių laukimas“ lopšelyje-darželyje „Eglutė“ Silvija Stanienė organizatorė. Augustas Janonis, 

Juozapas Bružas, Bernadeta Rimkutė, Emilija Piečiūtė - Silvija Stanienė. 

2021-12-03 Dalyvavimas kartu su smuikininkų ansambliu J. Ambraziejaus Pabrėžos metų 

baigiamajame renginyje J. Pabrėžos gimnazijoje (Olivija Kundrotaitė) 

2021-12-03 Dalyvavimas Kretingos meno mokyklos tradiciniame 36-ame kalėdiniame koncerte 

“Gali nutikti Kalėdos” (Olivija Kundrotaitė),Kilnutė Skripkauskienė., Rima Stonkuvienė 

2021-12-09 D. Pazdrazdienės mokinių Kalėdinis koncertas. Raimonda Kučiauskienė (koncerto 

vedimas) 

 2021-12-13 Muzikinis-edukacinis projektas „Kalėdų laukimo džiaugsmas” Kretingos r. Vydmantų 

gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius „Pasagėlė”. Silvija Stanienė organizatorė. Kamilė 

Vičiūtė, Danas Rasimavičius, Juozapas Bružas - Silvija Stanienė. 

2021-12-16 Rimos Stonkuvienės mokinių Kalėdinis koncertas. Raimonda Kučiauskienė (koncerto 

vedimas) 

2021-12-20 Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso “ Dainų dainelė” Kretingos rajono I 

etapas. Raimonda Kučiauskienė (moderatorius), Rita Pukelytė - Retkienė, Vaida Turauskė, Vigilija 

Smilgytė - Mockevičienė. 

Fortepijono metodinės grupės mokytojų koncertai – atsiskaitymai: 

2021-12-09 ,, Muzika vaiko gyvenime“ K. Skripkauskienė 

 2021-12-13 “Vaiko kūrybiškumas” R. Pukelytė – Retkienė 

2021-12-18 “24 kadras muzikoje” V. Turauskė 

2021-12-08 “ Muzikos reikšmė žmogaus gyvenime” L. Bakšanskienė 

2021-12-10 „Koncertų tradicijų kaita ir istorija“ S. Stanienė 

2021-12-16 “Klasikinės muzikos įtaka vaiko emociniam tobulėjimui” R. Stonkuvienė 

2021-12-14 Kultūros centras (Parodų salė) Koncertas tėvams ir paskaita “R. Šumano gyvenimo 

taisyklės bei patarimai” O. Kundrotaitė 

2021-12-10 ,,Gamų reikšmė ir  klasėje išmoktų užduočių įtvirtinimas“ V .Smilgytė – Mockevičienė 

 

Kvalifikaciniai užsiėmimai: 

2021-01-05 „XXI amžiaus mokytojas. Mokytojas – asmeninis vaiko koučeris“. (2,5 val.) ISM 

vadybos ir ekonomikos universitetas. Silvija Stanienė. 

2021-02-01/02 Pažengusiųjų „Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: 

dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“ (6 val.) Kretingos raj. Savivaldybė. Silvija 

Stanienė. 

2021-02-9/10 Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvaus laiko 

planavimas ir bendravimas“ (6 val.). Silvija Stanienė. 

2021-02-11/12 Pažengusiųjų „Pristatymų rengimas“ (6 val.) Kretingos raj. Savivaldybė.. Silvija 

Stanienė. 

 2021-02-17 Informacinių technologijų taikymas muzikiniame ugdyme (4 val.) Kretingos rajono 

švietimo centras. Silvija Stanienė, Vigilija Smilgytė-Mockevičie 

2021-02-18 ,,Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos veikia“  (6 val.) 

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

 2021-02-18/19 Pažengusiųjų „Skaičiuoklė darbui ir namams“ (6 val.) Marijampolės savivaldybė. 

Silvija Stanienė. 

2021-02-22 Karjeros galimybės tau: Inovatyvus savęs pristatymas“ (6 val.) Šakių raj. Savivaldybė. 

Silvija Stanienė. 

2021-02-23 Konferencija „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“ (6 val.) Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centras. Silvija Stanienė. 
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2021-02-24 „Atlikėjo asmenybės dažniai“ (4 val.) Kėdainių tarnybos švietimo pagalba.Silvija 

Stanienė, Raimonda Kučiauskienė  

2021-02-25 „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“  (6 val.) Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centras. Silvija Stanienė. 

2021 02 25 d.   Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras „Nuotolinės muzikos 

pamokos kokybė: būdai, metodai, priemonės“ 3 ak. val.AP Nr. IVP-5 (Nr. 1789). Olivija 

Kundrotaitė 

2021 03 03 d. Vilnius,  UAB „Šviesa“, Pedagogas.lt „Bendravimas, suprantamas visiems“ 4 ak. val. 

Olivija Kundrotaitė, Rima Stonkuvienė 

2021 03 08 d. Kretingos rajono švietimo centras „Informacinių technologijų taikymas muzikos 

ugdyme“ 4 ak. val.  Olivija Kundrotaitė, Rita Pukelytė – Retkienė 

2021-03-16 Raseinių raj. Švietimo pagalbos tarnyba.Respublikos muzikos mokytojų konferencija 

Nuotolinio mokymosi iššūkiai: mokome muzikos , ar apie muziką.  Raimonda Kučiauskienė, 

Olivija Kundrotaitė 6 ak. val. 

2021-03-18 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“ VŠĮ „Informacinių 

technologijų institutas“ (6 val.) Vaida Turauskė 

2021-03-18 „Nuotolinio mokymo(si) patirtys: įveikti iššūkiai ir atsiradusios naujos galimybės“ (6 

val.) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, .  Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. Rima Stonkuvienė. 

2021-03-19. Polio Sezano tapybos įtaka Lietuvos moderniajai tapybai. Patirtys, galimybės ir 

perspektyvos Raimonda Kučiauskienė 

2021 03 24 d. Kretingos rajono švietimo centras Metodinė diena „Vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimas. Kaip įveikiame iššūkius?“ 4 ak. val. .   Olivija Kundrotaitė 

2021 03 26 d.  Rokiškio raj. Savivaldybės švietimo centras Šokio ir muzikos dienos  „2021 Idėjų 

mugė“ 6 ak. val.  Olivija Kundrotaitė  

2021 03 31 d.  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras Konferencija „Įkvepiančios 

neGalios istorijos“ 8 ak. val. Olivija Kundrotaitė 

2021-03-29 seminaras „Psichologinės įtampos,nuovargio ir perdegimo valdymas“,(4 val.) Rima 

Stonkuvienė 

2021-04-01 Muzikos (meno) mokyklų mokytojų IV respublikinė konferencija ,,Ugdymo tradicijos 

ir pokyčiai muzikos mokykloje” (Pranešimo skaitymas) „Sistemingas grojimas – kelias į sėkmę“. 

Silvija Stanienė. 

2021-04-01 ,,Nuotolinė konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“  (6 val.) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-04-01 „Vaikų pyktis. Kaip jį valdyti ir padėti vaikams“ (6 val.) Šilutės rajono švietimo 

pagalbos tarnyba,. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė.  

 2021 04 02 d.  Klaipėdos m Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Nuotolinė 

respublikinė mokytojų konferencija praktikumas (gerosios patirties pasidalijimas) „Pažintinės 

kompetencijos ugdymas tyrinėjant“ 6 ak. val. .  Olivija Kundrotaitė 

 2021 04 07 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Nuotolinė respublikinė 

teorinė praktinė pedagogų konferencija „Aplinkos įtaka XXI a. ugdymosi kokybei“ 4 ak. val. 

Olivija Kundrotaitė 

2021 04 08 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras Konferencija „IKT : mokomės ir 

mokome“ 8 ak. val.  Olivija Kundrotaitė \ 

2021-04-09 „Testų online rengimas muzikinių žinių patikrinimui“. (6val.) Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras. Silvija Stanienė. 

2021-04-15 seminaras „Metodinės ugdomosios medžiagos nuoseklumas pradiniame smuikininko 

ugdymo etape“,(6 val.) Rima Stonkuvienė 

2021-04-15 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: efektyvaus laiko planavimas ir bendradarbiavimas“ VŠĮ „Informacinių 

technologijų institutas“ (6 val.) Vaida Turauskė 
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2021-04-21   Metodinė valanda ZOOM platformoje ,,Jaunojo atlikėjo smulkiosios motorikos 

lavinimas fortepijono pamokose”  (2 val.) Kretingos rajono švietimo centras. Dalijimasis gerąja 

patirtimi. Lektorė Silvija Stanienė. 

2021- 04-21 „Jaunojo atlikėjo smulkiosios motorikos lavinimas fortepijono pamokose“  (2 val.) 

Kretingos rajono švietimo centras. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. Rima Stonkuvienė, Vaida 

Turauskė 

2021-04-21. Vaidinimo kūrimas netradicinėse erdvėse. Raimonda Kučiauskienė 

2021 04 21-22 d. Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla „II Virtuali Lietuvos muzikos,meno 

mokyklų mokytojų konferencija“ 9 ak. val.  Olivija Kundrotaitė 

2021 04 27 d.Reflectus.lt. Vilnius  „Reflectus mokymas(is): kai teorija tampa praktika“ 6 ak. val.  

Olivija Kundrotaitė 

2021 04 29 d.  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras  XI tarptautinė pedagogų ir 

tėvų konferencija „ Kaip mylėti vaikus“ 5 ak.val.  Olivija Kundrotaitė 

2021-04-30 VII Žemaitijos krašto fortepijoninių etiudų konkursas (2 val.) Kretingos rajono 

švietimo centras. Vaida Turauskė (organizatorė) Silvija Stanienė, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė, 

Kilnutė Skripkauskienė, Rima Stonkuvienė, Raimonda Kučiauskienė, Lilija Bakšanskienė 

2021-05-13-15 dienomis Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko virtualus jaunųjų 

pianistų konkursas ,,Pavasario garsai“. Kilnutė Skripkauskienė dalyvavo vertinimo komisijos darbe. 

2021-05-18 Seminaras” Vokalas ir improvizacija: kelias į laisvą variaciją” (3 val.) Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centras,(Lilija Bakšanskienė) 

2021-05-19 Metodinis knygos pristatymas „Virė virė košę“ ZOOM platformoje (2 val.) Kretingos 

rajono švietimo centras. Lektorė Silvija Stanienė. Dalyviai: Rima Stonkuvienė, Lilija Bakšanskienė, 

Vaida Turauskė 

2021-05 Certificate for completing the 100-hours language course for adults „Changing My Life 

Through English“. Vilniu Public Affairs Officer U.S. Embassy Vilnius (100val.). Silvija Stanienė. 

2021-06-25 „Garso formavimas pradiniame ugdymo etape grojant pučiamaisiais instrumentais“ (6 

val.) Rima Stonkuvienė 

2021-09-13 „Skirtingų metodinių sistemų taikymas grojant pučiamaisiais instrumentais“ (6 val.) 

Rima Stonkuvienė, Raimonda Kučiauskienė, Lilija Bakšanskienė, Vaida Turauskė 

2021-09-16  „IV tarptautinė pianistų koncertmeisterių konferencija“ (8 val.) Rima Stonkuvienė, 

Vaida Turauskė 

2021- 09-17 - 2021-10 29 Antro instrumento fortepijono formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programos koregavimas. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 

2021- 09-17 - 2021-10 29 Fortepijono pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programos koregavimas. Kilnutė Skripkauskienė 

2021-11-19 . Respublikinė teorinė praktinė dailės ir technologijų konferencija „ Kūrybinės pamokų 

interpretacijos“ Raimonda Kučiauskienė ( moderatorius) 

2021-12-06   Jaunių choro Smiltė muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 

koregavimas ( Lilija Bakšanskienė) 

2021-09-22 Metodinė – praktinė muzikos pedagogų konferencija „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir 

patirtys“. Lietuvos muzikos ir teatro akademija karjeros ir kompetencijų centras. (6 val.)  Silvija 

Stanienė, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-09-25,26 ,,Konferencija ,,Įsisąmoninimo psichologija Lietuvoje ir pasaulyje 2021”  15 val. 

Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija,  Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-09-30 Kilnutės Skripkauskienės autorinis seminaras „Šiuolaikinės muzikos mokyklos bei 

fortepijono dėstymo aktualijos“ muzikos mokytojams, pristatytas metodinis darbas, vedė atviras 

meistriškumo pamokas. Kretingos rajono švietimo centro pažymėjimas  

2021-09-30 „Šiuolaikinės muzikos mokyklos bei fortepijono dėstymo aktualijos“mokytojos 

Kilnutės Skripkauskienės seminare-atvirose meistriškumo pamokose 

Dalyviai:Vaida Turauskė, Lilija Bakšanskienė, Silvija Stanienė, Rima Stonkuvienė, Raimonda 

Kučiauskienė,Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 
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2021-10-04 Profesionalus muzikinio teksto suvokimas bei skambinimas (12 val.) Šilutės rajono 

švietimo pagalbos tarnyba. Kilnutė Skripkauskienė 

2021-10-05 „Pianisto smulkiosios motorikos lavinimas Hanono pratimais” Kretingos rajono 

švietimo centras.. Parengta metodinė video medžiaga. Silvija Stanienė. 

2021-10-11,12 d.d. Muzikinių užduočių kūrimas ir pateikimas kompiuterine programa “ 

MuseScore”. Trukmė - 6 akred.val. Kretingos rajono miesto švietimo centras. 

2021-10-16 „Pedagogų sėkmė“ Kretingos rajono švietimo centras. (6 val.) Silvija Stanienė. 

2021-10-19 Rengta ir įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Dėmesingu įsisąmoninimu 

(Mindfulness) grįstas streso valdymas“. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė,  

2021-10-19 „Dėmesingu įsisąmoninimu (Mindfulness) grįstas streso valdymas“ Kretingos rajono 

švietimo centras. (6 val.) Organizatorė Vigilija Smilgytė-Mockevičienė, dalyviai: Silvija Stanienė,  

Kilnutė Skripkauskienė, Vaida Turauskė 

2021-10-21 „Kūrybingas mokinių motyvavimas groti muzikos instrumentu meno mokyklose“ 

Kretingos rajono švietimo centras. (6 val.) Lektorė, organizatorė Silvija Stanienė, dalyviai: 

Raimonda Kučiauskienė, Vaida Turauskė, Vigilija Smilgytė-Mockevičienė, Rima Stonkuvienė 

2021-10-21 Praktinė veikla „Ansamblinio grojimo specifika“ Kretingos rajono švietimo centras (2 

val.) Organizatorė Silvija Stanienė, dalyviai:Vigilija Smilgytė-Mockevičienė, Rima Stonkuvienė 

2021-11-04 „Iš vaikystės prisiminimų” parengimas ir paruošimas muzikinių numerių bei parodos. 

Silvija Stanienė. 

2021-11-11 Skaitytas pranešimas ,,Leono Povilaičio fortepijoniniai kūriniai ir jo pedagoginių idėjų 

sklaida“ Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-11-12 „Aranžuotų lietuvių liaudies dainų pritaikymas mokant vaikus skambinti fortepijonu. 

Ansamblinio muzikavimo šiuolaikinis aspektas“ Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras. (6 

val.) Lektorė Silvija Stanienė. 

2021-11-17 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Pasiruošimas konkursams. Atlikėjo 

individualybės, kūrybiškumo ir muzikinio skonio ugdymas“ (6 val.) VŠĮ Edukateka,  Kilnutė 

Skripkauskienė,  Vigilija Smilgytė-Mockevičienė. 

2021-11-17 XXVII Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei S.Šimkaus konservatorijos fortepijono 

mokytojų konferencijoje ,,Pasiruošimas konkursams. Atlikėjo individualybės, kūrybiškumo ir 

muzikinio skonio ugdymas“atvirose meistriškumo pamokose  dalyvavo Rokas Skurvydas Nidijus 

Valatka, mokyt. Kilnutė Skripkauskienė 

2021-11-19. „Kūrybinės pamokų interpretacijos. Raimonda Kučiauskienė 

2021-11-22-27 Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros 

meistriškumo paskaitos ir pamokos“ (40 val.) Klaipėdos universiteto tęstinių studijų centras, 

Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-11-22-27 Seminaro ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: 

atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ rengiamame  Klaipėdos universiteto tęstinių studijų 

centro, atvirose meistriškumo pamokose dalyvavo Rokas Skurvydas, Nidijus Valatka, mokyt. 

Kilnutė Skripkauskienė. 

2021-11-26  VI Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-konkursas 

„Pajūrio klavyrai“. Palangos  (4 val.) Silvija Stanienė, Rima Stonkuvienė, Vaida Turauskė 

2021-11-25 Fortepijono pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, 

neformaliojo vaikų švietimo saviraiškinio fortepijono ugdymo programos, neformaliojo vaikų 

švietimo išplėstinio fortepijono ugdymo programos  koregavimas. Silvija Stanienė.  

2021-12-02 Motyvacijos skatinimo būdai, bei efektyvus jų pritaikymas fortepijono pamokoje, (6 ak. 

val.) Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba, Kilnutė Skripkauskienė. 

 3.1 Susirinkimai. 

2021-01mėn.  Metodinės grupės susirinkimas dėl 2020 metų veiklos programos aptarimo. 

2021-05mėn. Dėl 2021 metų 1 pusmečio ugdymo ir metodinės grupės veiklos rezultatų aptarimo ir 

papildymo. 

2021-09 mėn.Dėl 2021 metų 2 pusmečio ugdymo ir metodinės grupės veiklos  papildymo. 

https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=601766&from=history
https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=607008&from=history
https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=601766&from=history
https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=601766&from=history
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2021-12 mėn. Dėl 2021 metų ugdymo ir veiklos rezultatų aptarimo. 

2021-10 mėn. Dėl ugdymo programų koregavimo. 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centrą,  

stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  

4. Uždaviniai: 

4.1. kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

4.2. bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

4.3. siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

5. Tikslas: Kiekvienam mokiniui užtikrinti  individualias sąlygas saviraiškai. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Dalyvauti jaunųjų pianistų konkursuose ir festivaliuose. 

5.2. Organizuoti koncertus tėvams ir visuomenei. 

5.3. Organizuoti mokinių išvykas. 

 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 

 

1. Susirinkimai 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

1. 1. Būrelio susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 

 1. 1.Dėl  2021  metų    veiklos  aptarimo. 

1. 2. Dėl  2022  metų  planuojamos veiklos  aptarimo. 

1.3. Dėl 2021/2022 mokslo metų I pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo 

1.4. Organizaciniai klausimai 

2. Darbotvarkė: 
2.1.  Dėl  2022  metų  pusės metų veiklos  aptarimo. 

2.2. Dėl  2021-2022 mokslo metų II pusmečio 

ugdymo rezultatų aptarimo   aptarimo . 

2.3. Organizaciniai klausimai 

3. Darbotvarkė: 
3.1. Dėl  2022 m. veiklos  koregavimo ir papildymo. 

3.2. Organizaciniai klausimai 

 

 

Metodinės grupės 

pirmininkė Rita 
Pukelytė –Retkienė 

 

Metodinės grupės 
pirmininkė Rita Pukelytė 

–Retkienė 

 

Rita Pukelytė – Retkienė 

 

Rita Pukelytė – Retkienė 

 

Rita Pukelytė - Retkienė 

 

 

 

 

2021-12-20 

 

2021-12-20 

 

2022-01-04 

 

2022- 12-01 

 

2022-05 

 

 

2022-09-02 

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

2. 

 

 

 

 

 

 

2. Tėvų susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 

1. 1.Dėl  tėvų informavimo ugdymo 

klausimais. 

1. 2. Dėl  pažangumo ir lankomumo 

aptarimo 

 

 

Metodinės grupės 

pirmininkė Rita 
Pukelytė –Retkienė 

 

 

 

2022 
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2. Tėvų susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

3. 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, 

regioniniai ir respublikiniai renginiai(rašyti 

chronologine tvarka pagal datas) 

  

 

 

3.1.1. Koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti pradinėje mokykloje „Žibutė. 

Partnerė: Silvija Stanienė 2022-02 

3.1.2. Koncertas „Pažinkime muzikos 

instrumentus“ skirtas muzikinio integruoto 

meninio ugdymo vaikams ir tėvams  

Partnerė: Silvija Stanienė 2022-02 

3.1.3 Tęstinis projektas „Iš kartos į kartą“ 

Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti 

lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. 

Partnerė: Silvija Stanienė 2022-03 

3.1.4. Konkursas- festivalis“ Kūrėjo kodas“.  moderatorius Raimonda 

Kučiauskienė 

2022-04 

3.1.5. Koncertas „Pažinkime muzikos 

instrumentus“ skirtas pradinės mokyklos 

„Žibutės“ mokiniams  

Partnerė: Silvija Stanienė 2022-05 

3.1.6. . ,Žemaitijos krašto stygininkų festivalis- 

seminaras „Smuikas mano draugas“ 

 

moderatorius Raimonda 

Kučiauskienė 

2022-05 

3.1.7. Muzikinės pertraukos, skirtos muzikos 

dienai paminėti 

Partneriai:Olivija Kundrotaitė 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 

Silvija Stanienė 

Rima Stonkuvienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

Vaida Turauskė 

2022-10-01 

 

3.1.8. Respublikinė teorinė praktinė dailės ir 

technologijų konferencija „ Kūrybinės pamokų 

interpretacijos“  

moderatorius Raimonda 

Kučiauskienė 

2022-11 

 

 

3.1.9.. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

(auditas) 

 

Lilija Bakšanskienė Visus metus 

 

3.2. Būrelio organizuojami tradiciniai, 

šventiniai renginiai, konkursai: 

  

3.2.1. Baigiamosios klasės perklausos  Rita Pukelytė – Retkienė  

Silvija Stanienė 

Rima Stonkuvienė 

Lilija Bakšanskienė 

2022-02-22 

2022-03-22 

2022-04-19 

3.2.2. Koncertas Sausio 13 d. paminėti kultūros 

centre 

Rita Pukelytė - Retkienė 2022-01-13 

3.2.3 Mokytos Vigilijos Smilgytės fortepijono 

klasės mokinių koncertas tėvams ,,Pavasario 

spalvos” 

Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

2022-05 

3.2.4. Mokytos Vaidos Turauskės fortepijono 

klasės mokinių koncertas tėvams 

Vaida Turauskė 2022-05 

3.2.5  Jaunių chorų “Smiltė” ir “Saulainė” 

chorinės muzikos koncertas miesto visuomenei 

Lilija Bakšanskienė 

Violeta Andruškevičienė 

Partneriai: Rita Pukelytė - Retkienė, 

Raimonda Kučiauskienė 

2022-05 

3.2.6  Kretingos meno mokyklos fortepijono Organizatorė 2022-05 
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skyriaus 1 klasės mokinių koncertas, skirtas 

Motinos dienai paminėti  

Silvija Stanienė 

Partneriai: Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

Olivija Kundrotaitė 

Kilnutė Skripkauskienė 

Vaida Turauskė 

Lilija Bakšanskienė 

 

3.2.26. Koncertai – paskaitos tėvams : 

,,Muzika vaiko gyvenime” 

“ Mano draugas fortepijonas” 

“ Atminties lavinimo paslaptys” 

“ Crescendo” 

,,XVII-XIX a. a.muzikinės istorijos” 

“Scenos baimė” 

“Muzikos terapija” 

,,Individualumas muzikoje ir pasiekimai” 

 

K. Skripkauskienė 

R. Pukelytė – Retkienė 

V. Turauskė 

L. Bakšanskienė 

S. Stanienė 

R. Stonkuvienė 

O. Kundrotaitė 

V.Smilgytė – Mockevičienė 

 

2022-12 

 3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose.   

3.3.1. XXII Nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų 

pianistų konkurso I turas meno mokykloje 

organizuoja Vaida Turauskė 

Dalyvauja: Silvija Stanienė 

Rima Stonkuvienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

2022-01-25 

3.3.2. III Respublikinis jaunųjų pianistų 

polifonijos konkursas 

Rima Stonkuvienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

Vaida Turauskė 

2022-02-21 

3.3.3. Respublikinis bendrojo fortepijono mokinių 

konkursas ,, Jūros eskizai“.  

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 2022-03 

3.3.4. VII Respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas “Nuo baroko iki romantizmo” 

Rima Stonkuvienė 

Kilnutė Skripkauskienė 
2022-03-26 

3.3.5. Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Naujieji atradimai 2022” 

 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 

Rima Stonkuvienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

Vaida Turauskė 

2022-03-28 

3.3.6. Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis „Šokančios rankos“ 

Silvija Stanienė 

Rima Stonkuvienė 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 

2022-04-08/9 

3.4.Meniniai-edukaciniai projektai:   

 

3.4.1. “Susipažinkime su Kretingos meno 

mokykla” 

Partnerė Rita Pukelytė - 

Retkienė 

2022-04 

3.4.2. Muzikinis edukacinis projektas „Laisvės 

gynėjų diena“ skirtas Sausio 13-ajai paminėti. 

Vydmantų gimnazijoje. 

Silvija Stanienė 2022-01-13 

3.4.3. Muzikinis projektas „Aš moku groti dviem 

instrumentais...“  

Raimonda Kučiauskienė 

Partneriai: 

Vigilija Smilgytė-Mockevičienė 
Vaida Turauskė 

Silvija Stanienė 

Rita Pukelytė - Retkienė Olivija 
Kundrotaitė 

Rima Stonkuvienė 

Lilija Bakšanskienė 
Kilnutė Skripkauskienė 

2022-04 

 

3.4.4 Kretingos meno mokyklos koncertas 

Kretingos socialinių paslaugų centre   

Olivija Kundrotaitė 

Partneriai: Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

2022-03 
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3.4.5 Kretingos meno mokyklos mokinių 

koncertas Kretingos M.Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje, skirtą Nacionalinei bibliotekų 

savaitei  

Olivija Kundrotaitė 

Partneriai: Donatas Merkelis 

Dalia  Pocienė 

Silva Garbaliauskienė 

2022-04 

3.4.6 Muzikinis edukacinis projektas „Muzika - 

kultūros dalis“ skirtas Kultūros dienai paminėti 

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje „Pasagėlė“. 

Silvija Stanienė 2022-04 

3.4.7 Koncertas, skirtas F. Šuberto 225 gimimo 

metinėm paminėti iš tęstinio projekto ,,Iš praeities 

epochų“. 

Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

Rima Stonkuvienė 

2022-04 

3.4.8 Palangos ir Kretingos fleitininkų koncertas 

Palangoje “ Linksmosios fleitos” 

Raimonda Kučiauskienė 

( koncerto vedimas) 

2022-05 

3.4.9 Kretingos meno mokyklos „Šeimyninio 

muzikavimo koncertas“  

Olivija Kundrotaitė 

Parneriai: Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

Kilnutė Skripkauskienė 

Rima Stonkuvienė 

Rita- Pukelytė Retkienė 

Donatas Merkelis 

Laimonas Stanius  

Silvija Stanienė 

Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

Alvydas Bružas 

Visvaldas Sirblys 

Viačeslav Krasnopiorov 

 

2022-05 

3.4.10 Ekskursijos meno mokykloje pradinių 

klasių mokiniams 

Rita Pukelytė - Retkienė 2022  

3.5.Pažintinės išvykos mokiniams:   

3.5.1. Išvyka su mokiniais į Klaipėdos koncertų 

salę – koncertas šeimai „Žaismingos muzikos 

orkestras XXVI“   

Olivija Kundrotaitė 

Rima Stonkuvienė 

2022 02 24 

3.5.2. Jaunių choro “Smiltė” koncertinė - 

edukacinė  išvyka į Neringą. 

Lilija Bakšanskienė 

Rita Pukelytė - Retkienė 

Raimonda Kučiauskienė 

2022-02 

3.5.3. Išvyka su mokiniais į Gintaro muziejų   Olivija Kundrotaitė 2022- 04  

Edukacinė- pažintinė išvyka su mokiniais į 

Šilutės kraštą 

Rima Stonkuvienė 2022-06 

3.5.4. Išvyka su mokiniais į Klaipėdos koncertų 

salę  

Olivija Kundrotaitė 2022-11 

3.5.5 Kretingos meno mokyklos koncertas 

Socialinių paslaugų centre 

Olivija Kundrotaitė 2022-11 

3.5.6 Kretingos meno mokyklos koncertas 

Kretingos meno M. Valančiaus bibliotekoje, 

skirtas “Krašto kūrėjų vakarui” 

Olivija Kundrotaitė 

Partneriai: Silva Garbaliauskienė 

Dalia Pocienė 

Donatas Merkelis 

2022-10 
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3. Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

4. 4.1   

4.2. Mokinių žinių patikrinimo ir vertinimo 

įrankių kūrimas. 

  

4.3. Metodiniai pranešimai, programos, 

atviros pamokos, profesinis 

bendradarbiavimas ir t.t. 

  

4.3.1. Leono Povilaičio neišleistų fortepijoninių 

kūrinių išleidimas. Parengimas, redagavimas, 

natografija. 

Vigilija Smilgytė-

Mockevičienė 

Partneriai: Živilė 

Sabaliauskaitė 

2022-01-01 

2022-08-31 

4.3.2 2022-02 Seminaras-praktikumas Žemaitijos 

zonos meno mokyklų bei Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos fortepijono mokytojams ir jų 

mokiniams Kretingos meno mokykloje. Lektorė 

muz.akademijos docentė, M.K.Čiurlionio menų 

mokyklos mokyt. ekspertė Albina Šikšniūtė. 

Organizatorė: 

Kilnutė Skripkauskienė 

2022-02 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         5. Metodinės grupės mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės 

pirmininkas Rita Pukelytė – Retkienė. 

         6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

         7. Už metodinės grupės mokytojų veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos 

savivaldos institucijoms. 

___________________ 
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TEORINIŲ DALYKŲ  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

2022  METŲ VEIKLOS  PLANAS 

  

                                                    I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

               1. Teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės  (skyriaus)  veiklos planas 2022 

metams, parengta atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos 

bendruomenės poreikius, nustato metinius grupės  tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti. 

        2. Planą įgyvendins mokyklos teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės  (skyriaus) 

mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2021  METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

    

              3. Įgyvendinant 2021 m. Teorinių dalykų mokytojų grupės  veiklos planą, buvo 

siekiama įgyvendinti pagrindinius tikslus. Suplanuotą veiklos planą įgyvendinome pilnai. Mūsų 

pagrindinis tikslas yra teorinių dalykų – solfedžio ir muzikos istorijos žinių tobulinimas. 

Atsižvelgiant į mokslo metų veiklos plano tikslus ir uždavinius, šiais metais ypatingą dėmesį 

pamokoje skyrėme klausos lavinimui.   

Visi skyriaus nuveikti darbai : 

                      3.1. Muzikos  istorijos kontrolinių testų paruošimas  ir pristatymas  baigiant  

pagrindinio ugdymo programą.  Mokyt. R.Beinorienė. 2021-03-24d.  
3.2. Solfedžio  kontrolinių testų paruošimas  ir pristatymas  baigiant  pagrindinio ugdymo  

programą.  Mokyt. L.Kniukštienė, I.Intienė, 2021-03 -24.  
3.3.Dalyvavimas IX – ojoje Žemaitijos regiono vaikų muzikos ir meno mokyklų moksleivių  

muzikologijos olimpiadoje Klaipėdoje, Stasio Šimkaus konservatorijoje, 2021-05-07 d., mokytojos 

Laima Kniukštienė ir Irena Intienė su mokiniais Karoliu Pauliukoniu ir Ūla Gaube. 

                     3.4. Suorganizuotas muzikos rašto ir kultūros pažinimo konkursas ,,Aš muzikos 

šalyje”pirmų  pradinių klasių, užduočių pristatymas ir nuostatų sudarymas, kuris vyko 2021-05-17 

dieną. Organizatorius ir vykdytojas mokytoja Laima Kniukštienė. Partneriai mokytojos Irena 

Intienė ir Rita Beinorienė. Konkursas vyko nuotoliniu būdu. 

                     3.5. Dalyvavimas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos organizuojamame 

muzikos ir meno mokyklų muzikos rašto ir kultūros pažinimo respublikiniame konkurse ,,Lapiukas 

smalsiukas muzikos teorijos šalyje“ su I klasės mokiniais. Mokytojos Laima Kniukštienė, Irena 

Intienė ir Rita Beinorienė, 2021-05-21 d. Konkursas vyko nuotoliniu būdu. 

                       3.6. Informacinio stendo paruošimas mokykloje , Tarptautinei Muzikos dienai 

paminėti ir viktorinos suorganizavimas. 2021- 09-30 dieną, mokytojos Laima Kniukštienė, Irena 

Intienė ir Rita Beinorienė. 

                      3.7. Suorganizuotos  edukacinės-pažintinės išvykos į Klaipėdą su mokiniais , į 

Koncertų sale, kur žiūrėjome koncertą ,,Ritmo žaidimai” IV. Kiekviena mokytoja organizavo 

atskirai savo išvykas. Organizatoriai  mokytoja Irena Intienė, Laima Kniukštienė ir Rita Beinorienė, 

2021-10-05 dieną. 

                     3.8. Suorganizuotos  edukacinės-pažintinės išvykos į Klaipėdą su mokiniais , į 

Koncertų sale, kur žiūrėjome koncertą ,,Sidabrinis ežerinis“. Organizatoriai  mokytoja Laima 

Kniukštienė , 2021-10-20 dieną. 

                      3.9. Suorganizuotas muzikos rašto ir kultūros pažinimo konkursas ,,Aš muzikos 

šalyje”II pradinių klasių, užduočių pristatymas ir nuostatų sudarymas, kuris vyko 2021-10-19 dieną. 

Organizatorius ir vykdytojas mokytoja Laima Kniukštienė. Partneriai mokytojos Irena Intienė ir 

Rita Beinorienė. 
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                     3.10. Suorganizuotas solfedžio konkursas ,,Klausau, girdžiu, rašau “ IV pagrindinėms 

klasėms. Užduočių pristatymas ir nuostatų sudarymas, kuris vyko 2021-10-26 dieną. Organizatorius 

ir vykdytojas mokytoja Laima Kniukštienė, partneriai mokytojos Irena Intienė  ir Rita Beinorienė. 

                    3.11. Suorganizuotas solfedžio konkursas ,,Įdomioji muzikos kalba “ I pagrindinio 

ugdymo klasėms. Užduočių pristatymas ir nuostatų sudarymas, kuris vyko 2021-11-15 dieną. 

Organizatorius ir vykdytojas mokytoja Irena Intienė, partneriai mokytojos Laima Kniukštienė  ir 

Rita Beinorienė. 

                    3.12. Suorganizuotas solfedžio konkursas ,,Skaitymas iš lapo “ II pagrindinio ugdymo  

klasėms. Užduočių pristatymas ir nuostatų sudarymas, kuris vyko 2021-11-22 dieną. Organizatorius 

ir vykdytojas mokytoja Irena Intienė, partneriai mokytojos Laima Kniukštienė  ir Rita Beinorienė. 

                    3.13. Suorganizuotas  muzikos istorijos konkursas IV pagrindinei klasei  ,,Muzikos 

terminai ir sąvokos”. Užduočių parengimas ir nuostatų sudarymas ir pristatymas. Organizatorius 

mokytoja Rita Beinorienė, 2021-12-03 dieną. 

                    3.14. Suorganizuotas Kalėdinis renginys- koncertas neformaliojo vaikų švietimo 

ankstyvojo integruoto meninio vaikų ,,Džiaugsmingų šventų Kalėdų“, 2021-12-15 d. Organizatorius 

mokytojos Laima Kniukštienė ir Raimonda Grikšienė. 

                     3.15. Naujai koreguotos ugdymo programos, mokytojos Irena Intienė, Rita Beinorienė, 

Laima Kniukštienė, 2021-lapkričio mėn.: 

                     Muzikos rašto ir kultūros pažinimo pradinio mizikinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programos, mokytojos Laima Kniukštienė ir Irena Intienė. 

                      Solfedžio pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos,  

mokytojos Laima Kniukštienė ir Irena Intienė. 

                       Neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo integruoto meninio ugdymo muzikos 

programa, mokytoja Laima Kniukštienė. 

                      Muzikos istorijos  pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programa, mokytoja Rita Beinorienė.        

                    3.16.Suorganizuotas informacinis susirinkimas neformaliojo vaikų švietimo     

ankstyvojo integruoto meninio ugdymo vaikų tėveliams,  mokytoja Laima Kniukštienė, 2021-09-01 

dieną. 

                    3.17. Mokyklos vidaus audito vykdymas. Mokyklos įsivertinimo grupės narių darbas, 

narė mokytoja Rita Beinorienė, 2021 m. 

                     3.18. Mokyklos veiklos viešinimas oficialiose virtualiose erdvėse. Mokytoja Irena 

Intienė, 2021m. 

                     3.19. Mokyklos teorinių dalykų metodinio būrelio pirmininkė mokytoja  Laima 

Kniukštienė, 2021m.  

        

III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

            4. Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio 

ugdymo centrą,  stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  

          4. Uždaviniai: 

           4.1. kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

           4.2. bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

           4.3. siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

 5. Tikslas: užtikrinti efektyvaus ugdymo(si) sąlygas teorinių dalykų mokiniams. 

5. Uždaviniai:                                                                                                                                            

5.1. Ugdyti  visapusiškai  išsivysčiusią  asmenybę, gilinti  žinias  ir  įgūdžius, skatinti 

kūrybinę veiklą. 

 5.2. Rengti  ir  tobulinti  ugdymo  programas,  orientuotas  į  vaiko  poreikių tenkinimą. 
5.3.  Mokyti  muzikos  kalbos  pagal gebėjimų  lygį ( solfedžiuojant, rašant diktantą). 

5.4. Sudaryti galimybę  nuolat  vykdyti  kūrybines  užduotis. 

5.5. Ugdyti tvarkingą  gaidų  rašybą. 
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5.6. Aktyvinti  koncertinę  ir  kitokių  formų  saviraiškos  veiklą. 

5.7. Vystyti mokinių  ir  tėvų  savikritiškumą  savo  gebėjimų  atžvilgiu. 

5.8. Skatinti bendravimą  ir  bendradarbiavimą su  mokiniais  ir  jų  tėvais. 

5.9. Sudaryti galimybę mokytojams pasidalinti patirtimi. 

 6. Tikslas: Skatinti  teorinių  dalykų  mokinių  žinių  tobulėjimą. 

 6. Uždaviniai:  Kiekvienoje  pamokoje  skirti  didesnį   dėmesį   skaitymui iš lapo , 

ritmo pajautimui, klausos lavinimui. 

                    6.1. Suorganizuoti solfedžio konkursą ,,Intervalų pasaulyje “ II pagrindinei klasei. 

                    6.2. Suorganizuoti solfedžio konkursą ,,Skaitymas iš lapo“, IV pagrindinio ugdymo 

klasei. 

                    6.3.Suorganizuoti  pirmų    pradinių klasių mokinių  konkursą muzikos rašto ir kultūros                                                                                 

  pažinimo  „Aš muzikos šalyje“. 

                    6.4.Suorganizuoti  antrų     pradinių klasių mokinių  konkursą muzikos rašto ir kultūros                                                                                 

  pažinimo  „Muzikos Žynys kviečia į muzikos teorijos šalį “. 

                    6.5. Suorganizuoti teorinių dalykų integruotą konkursą ,,Muzikos kalbos elementai“ I 

pagrindinei klasei  

                    6.6.  Suorganizuoti konkursą  1 pagrindinės klasės mokiniams –„ Įdomioji muzikos 

kalba“ 

                    6.7. Suorganizuoti konkursą ,,Pažinkime klasicizmą“ II  pagr. klasei. 

                    6.8. Suorganizuoti solfedžio konkursą ,,Klausau, girdžiu, rašau “, IV pagrindinio 

ugdymo klasei. 

 

                 

                                                            IV. 2022    METŲ VEIKLA 

 

1. Susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

1. 1. Metodinės grupės  susirinkimai: 

1.1.     Darbotvarkė: 

1.1. Dėl  2022 metų   veiklos plano 

sudarymo. 

1.2. Dėl nekontaktinių valandų veikloms, 

skirtoms darbui su mokyklos bendruomene. 

 

1.2. Darbotvarkė: 
2.1. Dėl solfedžio ir muzikos istorijos 

kontrolinių užduočių baigiant programą 

pristatymo. 

2.2. Dėl pažintinių išvykų mokiniams 

aptarimo. 

 

1.3. Darbotvarkė: 
3.1. Dėl ugdymo planų 2022/2023 

rengimo. 

3.2. Dėl puses metų veiklos aptarimo. 

 

1.4. Darbotvarkė: 

4.1. Dėl 2022 mokslo metų II pusmečio 

veiklos koregavimo ir papildymo 

 

 

Laima  

Kniukštienė 

 

 

 

 

Laima  

Kniukštienė 

 

Laima  

Kniukštienė 

 

Laima  

Kniukštienė 

Laima  

Kniukštienė 

 

Laima  

Kniukštienė 

Laima  

 

 

2021- 12-21 

 

 

 

 

 

2022-03-24 

 

 

2022-04-29 

 

 

2022- 05 

 

2022-05-25 

 

 

2022-09-09 

 

2022-11-25 
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4.2. Dėl skyriaus metodinės veiklos darbų 

aptarimo. 

4.3. Dėl 2022 m. II pusmečio veiklos 

aptarimo. 

Kniukštienė 

Laima  

Kniukštienė 

 

2022-12-22 

 

 

2.Tėvų susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

2. 2. Tėvų susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 

1. 1.Dėl  informacinio susirinkimo 

ankstyvojo integruoto meninio ugdymo 

vaikų tėveliams.   Paskaita tėveliams 

,,Ugdymo veiklos “ 

1. 2. Dėl  informacinio susirinkimo 

ankstyvojo integruoto meninio ugdymo 

vaikų tėveliams. Pokalbio aktualijos su 

tėvais ,,Kas man patinka šioje mokykloje?“. 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

 

2022-09-01 

 

 

 

 

2022-05-19 

 

  

 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

3. 3.1. Metodinės grupės  organizuojami 

tradiciniai,  šventiniai renginiai, 

konkursai. 

3.1.1. Organizavimas Integruoto  solfedžio 

ir muzikos istorijos konkurso  ,, Muzikos 

kalbos elementai“ I pagrindinės klasės 

mokiniams. Konkurso užduočių ir nuostatų 

parengimas. 

 3.1.2. Suorganizuoti  pirmų  pradinių klasių 

mokinių  konkursą muzikos rašto ir kultūros  

pažinimo  „Aš muzikos šalyje“. Konkurso 

užduočių ir nuostatų parengimas. 

3.1.3.Suorganizuoti  antrų  pradinių klasių 

mokinių  konkursą muzikos rašto ir kultūros  

pažinimo  „Muzikos Žynys kviečia į 

muzikos teorijos šalį”. Konkurso užduočių 

ir nuostatų parengimas. 

3.1.4.Suorganizuoti konkursą II pagrindinės 

klasės mokiniams - ,,Intervalų pasaulyje“. 

Konkurso užduočių ir nuostatų parengimas. 

3.1.5.Suorganizuoti konkursą IV 

pagrindinės klasės mokiniams - ,,Skaitymas 

iš lapo“. Konkurso užduočių ir nuostatų 

parengimas. 

 

 

 

Rita Beinorienė 

 

 

 

 

Laima 

 Kniukštienė 

 

 

Laima 

 Kniukštienė 

 

 

 

Irena Intienė 

 

 

Irena Intienė 

 

 

 

 

 

 

2022-04-12 d. 

 

 

 

 

2022-05-05d. 

 

 

 

2022-04-29d. 

 

 

 

 

2022-03-26 d. 

 

 

2022-04-18 d. 
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3.1.6.Suorganizuoti konkursą ,,Pažinkime 

klasicizmą“ II  pagrindinėms klasėms. 

Konkurso užduočių ir nuostatų parengimas. 

3.1.7.Suorganizuoti konkursą ,,Skaitymas iš 

lapo“ II pagrindinio ugdymo klasės 

mokiniams. Konkurso užduočių ir nuostatų 

parengimas. 

3.1.8.Suorganizuoti konkursą ,,Įdomioji 

muzikos kalba “I pagrindinio ugdymo 

klasės mokiniams. Konkurso užduočių ir 

nuostatų parengimas. 

 

3.1.9. Kalėdinis   renginys  ankstyvojo 

integruoto  menino  ugdymo  vaikų jų 

tėveliams ,,Kalėdos, Kalėdos tai šventė 

šviesi....“. 

3.1.10. Šventinis  renginys  ankstyvojo 

integruoto meninio  ugdymo vaikų  jų  

tėveliams Mamos  dienos proga  ,,Pirmą 

mėlyną žibutę...“ 

3.1.11. Suorganizuoti koncertą,bendraujant  

su  tautinių  instrumentų,  akordeono, 

fortepijono, styginių instrumentų, 

pučiamųjų, chorinio dainavimo, 

,choreografijos skyriais, suorganizuoti  

pažintinį  koncertą  ankstyvojo  integruoto 

meninio  ugdymo  vaikams ir  jų tėveliams  

,,Pažinkime  muzikos  instrumentus“ 

3.1.12. Suorganizuoti konkursą ,,Muzikos 

terminai ir sąvokos“, užduočių parengimas 

ir organizavimas. IV  pagr. klasei. 

Konkurso užduočių ir nuostatų parengimas. 

3.1.13. Suorganizuoti klausos analizės 

konkursą  ,,Klausau, girdžiu, rašau“, 

 užduočių parengimas ir organizavimas IV 

pagrindinei  klasei. Konkurso užduočių ir 

nuostatų parengimas. 

3.1.14.Suorganizuoti teorinių dalykų 

integruotą konkursą ,,Ar pažįsti muzikos 

instrumentus “ II pagrindinei klasei . 

Konkurso užduočių ir nuostatų parengimas. 

 

3.2. Dalyvavimas konkursuose,  

festivaliuose 

3.2.1.Dalyvauti  Klaipėdoje  Jeronimo 

Kačinsko  muzikos mokykloje   

organizuojamame VI Respublikiniame 

muzikos ir meno mokyklų solfedžio 

konkurse ,, Kvintų ratu “ IV pagrindinio 

ugdymo  klasėms. 

Pasiruošimas konkursui. 

3.3. Pažintinės išvykos mokiniams 

Rita Beinorienė 

 

 

Irena Intienė 

 

 

 

Irena Intienė  

 

 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

Laima  

Kniukštienė 

 

 

 

 

 

 

Rita Beinorienė 

 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

 

Rita Beinorienė 

 

 

 

 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

Irena Intienė 

Rita Beinorienė 

 

 

 

 

2022-04-26 

 

 

2022-10-26d. 

 

 

 

2022-11-10 

 

 

 

 

2022-12-15d. 

 

 

 

2022-05-19d. 

 

 

 

2022-02-24 d. 

 

 

 

 

 

 

 

2022-12-03d. 

 

 

 

2022-10-25d. 

 

 

 

 

2022-10-18 d 

 

 

 

 

 

 

2022-03-25d. 
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3. Metodinė veikla 

EilNr.                 Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

4. 4.1. Mokinių žinių patikrinimo ir 

vertinimo įrankių kūrimas 

4.1.1. Solfedžio kontrolinių  darbo  

užduočių  pateikimas  baigiant   pagrindinio  

ugdymo  programą. ,,Solfedžio kontroliniai 

testai“  IV pagrindinei  klasei. 

4.1.2. Muzikos  istorijos  kontrolinio  darbo  

užduočių   pateikimas  baigiant  pagrindinio 

ugdymo  programą, IV pagrindinei klasei. 

4.2. Metodiniai pranešimai, programos, 

atviros pamokos, profesinis 

bendradarbiavimas ir t.t. 

4.2.1. Pravesti  atviras   pamokas  muzikos 

rašto  ir  kultūros  pažinimo  pradinio  

ugdymo  1 –siose klasėse, tėveliams. 

 

4.2.2. Stendo Tarptautinei muzikos dienai 

paminėti paruošimas ir muzikinės viktorinos 

organizavimas ir pravedimas muzikinių 

pertraukų metu.  

4.2.3. Mokyklos  vidaus  audito  vykdymas. 

Mokyklos  įsivertinimo grupės narių  

darbas,  narė mokyt. R.Beinorienė. 

4.2.4. Mokyklos bendruomenės veiklos 

pateikimas – informacija mokyklos 

svetainės tinklapyje ir žiniasklaidoje. Per 

mokslo metus. 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

Irena Intienė 

 

Rita Beinorienė 

 

 

 

 

 

Laima 

Kniukštienė 

Irena Intienė 

Rita Beinorienė 

Laima 

Kniukštienė 

Irena Intienė 

Rita Beinorienė 

Rita Binorienė 

 

 

Irena Intienė 

 

 

 

 

 

2022-03-25d. 

 

 

 

2022-03-25d. 

 

 

 

 

 

2022-11-15----19d. 

 

 

 

2022-09-30 

 

 

 

2022m. 

 

 

2022m. 

 

 

 

3.3.1. Suorganizuoti edukacinę – pažintinę 

išvyką   su mokiniais į Klaipėdos   Koncertų 

salę į koncertą ,,Žaismingos muzikos garsų 

orkestras ”. 

3.3.2.Suorganizuoti edukacinę – pažintinę 

išvyką   su mokiniais į Klaipėdos   Koncertų 

salę į koncertą ,,Muzikuojanti karvutė Sofija 

”. 

3.3.3.Suorganizuoti edukacinę – pažintinę 

išvyką   su mokiniais į Klaipėdos   Koncertų 

salę į koncertą ,, Karlsono mokyklėlė” 

3.3.4.Suorganizuoti edukacinę – pažintinę 

išvyką   su mokiniais į Klaipėdos   Koncertų 

salę į koncertą ,,Žaismingas muzikos garsų 

orkestras” 

3.3.5.Suorganizuoti edukacinę – pažintinę 

išvyką   su mokiniais į Klaipėdos   Koncertų 

salę į koncertą ,,Ritminiai žaidimai” 

 

Laima 

Kniukštienė 

 

 

Laima 

 Kniukštienė 

 

 

Irena Intienė 

 

 

Irena Intienė 

 

 

 

Rita Beinorienė 

 

2022-02-24d. 

 

 

 

2022-04-20 d. 

 

 

 

2022-01 -20 d. 

 

 

2022-02-10d. 

 

 

 

2022-04-05 d. 
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4.2.5.Vadovavimas mokyklos teorinių 

dalykų mokytojų  metodinei grupei. 

Laima 

Kniukštienė 

2022m. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         5. Teorinių dalykų  metodinės grupės  mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinės  grupės  pirmininkė  Laima Kniukštienė. 

         6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

         7. Už teorinės  metodinės grupės  mokytojų veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma 

mokyklos savivaldos institucijoms. 

_________________________       

 

 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ METODINĖS GRUPĖS 
2022  METŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Styginių instrumentų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengtas 

atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, mokyklos bendruomenės poreikius, nustato metinius 

metodinės grupės tikslus bei uždavinius ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos styginių instrumentų   metodinės grupės  mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai 

(globėjai). 

 

II.  2021  METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

3. 2021 metais, sušvelninus karantino ribojimus, suaktyvėjo ir mūsų metodinės grupės veikla. 

Dauguma konkursų, festivalių, seminarų, metodinių renginių persikėlė į virtualią erdvę. Perpratę 

nuotolinio mokymo ir mokymosi ypatumus, tiek pedagogai , tiek mokiniai aktyviai įsijungė į 

meninę veiklą. 

  

2021-02-06 d. Ugnė Skripkauskaitė ( mokytoja Nijolė Narkutė) dalyvavo respublikiniame 

virtualiame konkurse ,,Karališkasis barokas“ ir tapo II vietos laureate. 

2021-03-26 d. Karolis Derkintis ( mokytoja Dalia Pocienė) dalyvavo III Tarptautiniame virtualiame 

konkurse ,, Muzikuojantys berniukai“ ir tapo II vietos laureatu. Taip pat buvo apdovanotas specialiu 

prizu už geriausiai atliktą XX- XXI a. kūrinį. 

2021-04-14 mokiniai Karolis Derkintis ( mokytoja Dalia Pocienė), Ugnė Skripkauskaitė (mokytoja 

Nijolė Narkutė), Viltė Marija Pucaitė ( mokytoja Alina Dubinskienė) su koncertiniais numeriais 

dalyvavo tradicinio virtualaus Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų stygininkų festivalio ,, 

Smuikas – mano draugas“ baigiamajame koncerte. 

2021-05-08 d. vyko VIII Respublikinis virtualus Romualdo Žaldoko stygininkų konkursas, kuriame 

dalyvavo mūsų mokinės: Eglė Žvinklytė (mokytoja Dalia Pocienė) II vietos laureatė, Urtė Milašė 

(mokytoja Dalia Pocienė) II vietos laureatė ir Ugnė Skripkauskaitė (mokytoja Nijolė Narkutė) I 

vietos laureatė. 

2021-03-16 d. mokytoja Nijolė Narkutė organizavo nuotolinį tradicinį skyriaus pradinių klasių 

etiudo konkursą. 

2021-10-21 d. pirmą kartą skyriuje pravestas skaitymo iš lapo konkursas ,, Kūrinėlis ekspromtu“ 

Metodinės grupės mokytojai ypač aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje. 

2021-03-05,06 d.d. skyriaus mokytojos dalyvavo nuotoliniame seminare ,, Jaunojo smuikininko 

ugdymo aktualijos“ ( lektorė prof. Larissa Kolos, Liuksemburgas) 

2021-03-08 d. mokytojos dalyvavo praktiniuose mokymuose ,, Informacinių technologijų taikymas 

muzikiniame ugdyme“ 
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2021-04-05 d. mokytojos dalyvavo seminare ,,Metodinės ugdomosios medžiagos nuoseklumas 

pradiniame smuikininko ugdymo etape“ 

2021-09-13 d. mokytoja Dalia Pocienė organizavo paktinį seminarą rajono mokytojams 

,,Pedagoginė sėkmė“, lektorė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos smuiko mokytoja 

ekspertė Virginija Visockienė. 

2021-11-25 d. mokytoja Alina Dubinskienė skyriaus mokytojoms vedė praktinius mokymus ,, 

Rankų nustatymas pradiniame mokymosi etape“ 

2021-10-21 d. mokytoja Dalia Pocienė su mokine Urte Milaše dalyvavo praktinėje veikloje              

,, Ansamblinio grojimo specifika“, autorė mokytoja Silvija Stanienė. 

2021-10-29 d. mokytoja Dalia Pocienė vedė edukacines pamokas Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

pradinių klasių mokiniams. 

2021-09 mėn. koreguotos (atnaujintos ir papildytos) skyriaus ugdymo programos. 

 

Dalyvavimas koncertinėje veikloje: 

2021-09-22 d. smuikininkų ansamblis ( vadovė Dalia Pocienė) dalyvavo VX Žemaitijos krašto 

muzikos ir meno mokyklų jungtinio styginių instrumentų orkestro koncerte ,, Rudens akvarelė 

M.K.Čiurlioniui“, M. Oginskio festivalyje. 

2021-09-30 d. smuikininkų ansamblis ( vadovė Dalia Pocienė) ir Ugnė Skripkauskaitė (mokytoja 

Nijolė Narkutė) dalyvavo projekte-koncerte ,, Muzikinės pertraukos“. 

2021-10-29 d. smuikininkų ansamblis dalyvavo Kretingos krašto kūrėjų vakare, M. Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje. 

2021-11-23 d. Skirmantė Maldutytė (mokytoja Alina Dubinskienė) ir Eglė žvinklytė (mokytoja 

Dalia Pocienė) dalyvavo koncerte ,, Aš galiu groti dviem instrumentais“ 

2021-12-03 d. smuikininkų ansamblis ( vadovė Dalia Pocienė) dalyvavo Jurgio Ambraziejaus 

Pabrėžos metų baigiamajame renginyje. 

2021-12-03,04 d. d. smuikininkų ansamblis dalyvavo tradicinio Meno mokyklos kalėdinio koncerto 

,, Gali nutikti Kalėdos“ koncertinėje programoje. 

  

 

III.   2022  METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas:  Pasitelkiant ir išnaudojant visas galimas smuiko meno sklaidos priemones, didinti 

susidomėjimą styginiais instrumentais.  
4. Uždaviniai: 

4.1. Rengti įvairias edukacines ir švietėjiškas veiklas rajono švietimo įstaigose. 

4.2.Glaudžiai bendradarbiauti su rajono bendrojo lavinimo įstaigų pradinių klasių muzikos 

mokytojais. 

4.3. Su skyriaus mokiniais aktyviai dalyvauti visuose mokyklos rengiamuose koncertuose, 

konkursuose, festivaliuose. 

5. Tikslas : kuriant glaudaus bendradarbiavimo ryšius su tėvais, kryptingai ir profesionaliai mokyti 

smuiko meno. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų lūkesčius, bei pageidavimus, parengti nuoseklias ir naudingas 

tiek muzikine, tiek technine prasme individualias programas. 

5.2. Vertinant individualią mokinių pažangą, atsižvelgti į kiekvieno galimybes. 

5. 3 Motyvuotus ir norinčius mokinius skatinti ir ruošti konkursams, viešiems koncertams. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 

 

2. Susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

1. 1. Metodinės grupės susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 
1. 1.Dėl  2021-2022 m.m. I pusmečio veiklos ir rezultatų 

aptarimo. 

1. 2. Dėl  2022 metų veiklos planavimo. 

 

Dalia Pocienė 

 

 

2021-12-20 

2.Darbotvarkė: 
2.1.Dėl  2021-2022 m.m II pusmečio veiklos ir rezultatų 

aptarimo. 

2.2. Dėl  2022 m. veiklos papildymo ir koregavimo. 

Dalia Pocienė 

 

Dalia Pocienė 

2021-05 

2021-09 

                                      

3. Tėvų susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo data 

2. 2. Tėvų susirinkimai  

1.       Darbotvarkė: 
1.1. Dėl antro pusmečio rezultatų aptarimo. 

Paskaita tėvams tema:  ,,Mokomojo repertuaro 

svarba‘ 

 

 

Nijolė Narkutė 

 

 

2022-05 

2.       Darbotvarkė: 
2.1. Dėl antro pusmečio rezultatų aptarimo. 

Paskaita tėvams tema:  ,,Ansamblinio grojimo 

ypatumai“ 

 

Dalia Pocienė 

 

2022-05 

3.       Darbotvarkė: 
3.1. Dėl antro pusmečio rezultatų aptarimo. 

Paskaita tėvams tema: ,,Emocinės būklės reikšmė 

pamokoje“  

 

Alina Dubinskienė 

 

 

 

2022-05 

 

3. Renginiai 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

3 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, 

regioniniai ir respublikiniai renginiai: 

  

 3.1.1. Smuikininkų ansamblio dalyvavimas 

mokyklos Kalėdinio koncerto programoje. 

Dalia Pocienė 2022-12 

 3.2. Metodinės grupės organizuojami 

tradiciniai, šventiniai renginiai, konkursai: 

  

 3.2.1. Pradinių klasių etiudo konkursas. Nijolė Narkutė 2022-03 

 3.2.2. Pradinių klasių mokinių koncertas. Nijolė Narkutė 2022-05 

 3.2.3. Tradicinis Žemaitijos krašto muzikos ir 

meno mokyklų stygininkų festivalis – seminaras 

,,Smuikas – mano draugas” 

Dalia Pocienė 

Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

Raimonda Kučiauskienė 

2022-05 

 3.2.4. Skaitymo iš lapo konkursas ,,Kūrinėlis 

ekspromtu” 

 

Nijolė Narkutė 2022-10 
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 3.2.5. Koncertas tėveliams ,, Su muzika 

pasitinkame vasarą” 

Nijolė Narkutė 2022-05 

 3.2.6. Koncertas tėveliams ,, Pavasario smuikas” Dalia Pocienė 2022-05 

 3.2.7. Kalėdinis klasės koncertas tėveliams Nijolė Narkutė 2022-12 

 3.2.8. Kalėdinis klasės koncertas tėveliams Alina Dubinskienė 2022-12 

 3.2.9. Kalėdinis klasės koncertas tėveliams Dalia Pocienė 2022-12 

 3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose.   

 3.3.1 Dalyvavimas su mokine I respublikiniame 

jaunųjų smuikininkų virtualiame tarpmokyklinių 

ryšių projekte-konkurse ,,Poco a poco” 

Nijolė Narkutė 2022-02-21 

 3.3.2.Dalyvavimas su mokinėmis Ugne Skripkauskaite, 

Urte Milaše ir Egle Žvinklyte B. Dvariono konkurso 

regioniniame etape Klaipėdoje. 

Nijolė Narkutė 

Dalia Pocienė 

2022-04 

 3.3.3.Dalyvavimas su mokine šeimyninio 

muzikavimo koncerte ,,Grokime drauge” 

Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

2022-05 

 3.3.4.Dalyvavimas su mokiniais festivalio 

,,Smuikas-mano draugas” koncertinėje 

programoje. 

Dalia Pocienė 

Alina Dubinskienė 

Nijolė Narkutė 

2022-05 

 3.3.5.Smuikininkų ansamblio dalyvavimas 

M.Oginskio festivalyje Plungėje. 

Dalia Pocienė 2022-09 

 

 3.4.Meniniai-edukaciniai projektai:   

 3.4.1. Dalyvavimas koncerte-minėjime Sausio 13 Alina Dubinskienė 2022-01 

 3.4.2. Dalyvavimas su mokiniais šeimyninio 

muzikavimo koncerte ,,Grokime drauge” 

Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

2022-05 

 3.4.3. Koncertinių renginių organizavimas 

S.Daukanto ir M.Daujoto mokyklose. 

Alina Dubinskienė 

 

2022-05 

 3.4.4. Edukacinių-pažintinių koncertų pradinių 

klasių mokiniams organizavimas ,,Aš mokausi 

groti. Ateik ir tu!“ M. Tiškevičiūtės mokykloje. 

Dalia Pocienė 2022-04 

 3.4.5. Dalyvavimas su smuikininkų ansambliu M. 

Oginskio festivalio jungtinio orkestro repeticijoje, 

stovykloje. 

Dalia Pocienė 2022-06 

 3.4.6. Dalyvavimas edukaciniame- meniniame 

projekte ,,Susipažinkime su Kretingos meno 

mokykla” 

Dalia Pocienė 

Nijolė Narkutė 

Alina Dubinskienė 

2022-05 

 3.5.Pažintinės išvykos mokiniams:   

 3.5.1. Išvyka su mokiniais į renginį ,,Žaismingos 

muzikos garsų orkestras” Klaipėdos koncertų 

salėje. 

Nijolė Narkutė 2022-02-10 

 3.5.2. Išvyka į Klaipėdos dramos teatrą. Alina Dubinskienė 2022-05 

 

4. Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

4 4.1. Ugdymo turinio koregavimas, naujinimas.   

 4.2. Mokinių žinių patikrinimo ir vertinimo įrankių 

kūrimas. 
  

 4.3. Metodiniai pranešimai, programos, atviros pamokos, 

profesinis bendradarbiavimas ir t.t. 
  

 4.3.1. Metodinis pranešimas skyriaus 

mokytojams ,,Repertuaras ansambliui’ 

Dalia Pocienė 2022-11 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

        5. Styginių instrumentų  metodinės grupės mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinės grupės pirmininkas  Dalia Pocienė. 

        6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

        7. Už styginių instrumentų  metodinės grupės mokytojų veiklos plano vykdymą bus 

atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms. 

______________________________ 

        

 

 

 

                              

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS  PLANAS 
 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS 

                                                                          
 1.Pučiamųjų skyriaus mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengtas 

atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, mokyklos bendruomenės poreikius, nustato metinius 

grupės tikslus bei uždavinius ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

2.Planą įgyvendins mokyklos pučiamųjų skyriaus mokytojų metodinės grupės  mokytojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
3. Pagrindiniai praėjusių metų  pasiekimai, veiklos. 

2021m. pučiamųjų skyriaus   mokinius ir mokytojus slėgė nežinomybės jausmas, bei nauji iššūkiai 

vykdant nuotolinį mokymą. Bendromis mokinių, tėvų ir mokytojų pastangomis prisitaikėme prie 

nuotolinio mokymo ir su nerimu laukėme rugsėjo mėnesio, kada galėsime sugrįžti į mokyklą. 

Mokiniai ir mokytojai džiaugėsi galėdami grįžti į normalų mokymosi ritmą.Metų pabaigoje 

mokytojai surengė tradicinius kalėdinius video koncertus  tėveliams. Pusmečio eigoje mokiniai 

dalyvavo konkursuose bei festivaliuose. Pramoginės pjesės konkurse-festivalyje ,,Jūros perlai” 

Palangos St.Vainiūno muzikos mokykloje Urtė Endružytė (mokyt. D.Pazdrazdienė) laimėjo I vietą, 

Liepa Bracaitė (mokyt. L.Stanius) – IIIv.   

Skyriaus mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose. Mokytojams Dainorai Pazdrazdienei ir 

Visvaldui Stirbliui suteikta lifikacija.mokytojo metodininko kvalifikacija. 

 

III.   2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas: Kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centrą,  

stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą. 

4.2. Bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės. 

4.3. Siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

 

Įgyvendinimo priemonės numatomos veiklos plane.  
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IV. 2021 METŲ VEIKLA 
 

4. Susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

1. 1. Būrelio susirinkimai: 

1.       Darbotvarkė: 
1.1. Dėl 2021/2022 mokslo metų II pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

1.2. Dėl 2022/2023 mokslo metų I pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

 

A. Bružas 

 

A. Bružas 

 

2022-06 

2022-12 

2. Darbotvarkė: 
2.1. Dėl  2023metų veiklos planavimo 

A. Bružas 2022-12 

3. Darbotvarkė: 
3.1. Dėl  2022veiklos  koregavimo ir papildymo. 

 

A. Bružas 

2022-09  

4. Darbotvarkė: 
4.1. Dėl išvykų, kelionių, stovyklų ir t.t 

Sk. mokytojai 2022m. 

 

2. Tėvų susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

2. 2. Tėvų susirinkimai (įrašyti temas): 
2.1. Tema: ,,Kūrybiškumo ugdymas“. 

D.Pazdrazdienė 

 

 

2022-12mėn. 

 

2.2. Tema: ,,Pasiruošimas konkursams“ . V.Krasnopiorov 2022-12mėn. 

1.3. Tema: ,,Savarankiškas darbas namuose“. 

 

V. Stirblys 2022-12 mėn 

1.4. Tema: ,,Tėvų pagalba mokiniams planuojant 

dienotvarkę“.  

 

L. Stanius 2022-12 mėn 

1.5. Tema ,, Instrumentas-mano draugas“. A. Bružas 2022-12 mėn 

 1.6. Tema; ,,Instrumento priežiūra“. K. Tiškus 2022-12 mėn 

 

3. Renginiai 

 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

3. 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, regioniniai ir 

respublikiniai renginiai 
3.1.1.  Koncertas skirtas kovo 11-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

 

 

Sk. mokytojai 

 

 

2021-03 

 

 3.1.2. Miesto šventės renginiai. Sk. mokytojai 2021-06  

 3.1.3. Gabių mokinių šventė. Sk. mokytojai 2021-06  

 3.1.4. Tradicinis mokyklos Kalėdinis koncertas. Sk. mokytojai 2021-12  



47 

 

 3.2. Metodinės grupės organizuojami tradiciniai, 

šventiniai renginiai, konkursai 
3.2.1. Koncertas skirtas Valstybės dienai paminėti, darželyje-

pradinėje mokykloje „Žibutė“  

 

 

L. Stanius 

 

 

2022-02 

 

3.2.2. Koncertas skirtas Nepriklausomybės Atkūrimo dienai 

paminėti „Iš kartos į kartą“, lopšelyje-darželyje 

„Ąžuoliukas“. 

L. Stanius 2022-03 

3.3.3. VI respublikinis lietuviškos pjesės konkursas. V. Stirblys 

K. Tiškus 

2022-04 

3.3.4 Koncertas –  „Pažinkime muzikos instrumentus“, 

darželyje-pradinėje mokykloje „Žibutė“. 

V. Stirblys 2022-05  

3.3.5. Projektas-koncertas ,,Muzikinės pertraukos“, skirtas 

tarptautinei muzikos dienai. 

K.Tiškus 2021-10-01 

3.3.6  Skyriaus mokinių koncertas " Vaikų albumas" pagal 

P.Čaikovskio  vaikiškų pjesių knygą 

D.Pazdrazdienė 2022-10 

3.3.7 Muzikinis edukacinis projektas „Saulės grįžtuvių 

laukimas"  lopšelyje-darželyje „Eglutė". 

 

L.Stanius 2022-11 

3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose. koncertuose 
3.3.1. XXII Lietuvos orkestrų čempionatas 

 

A.Bružas 

 

2022-04 

3.3.2. Ukmergės meno mokyklas projektas-koncertų ciklas 

„Prima.Studium.Pro“ 

V.Krasnopiorov 2022-04 

 3.4.Meniniai-edukaciniai projektai 
3.4.1. Edukacinė klarneto klasės išvyka į Palangos gintaro 

muziejų „Gintarinė šviesa“ 

V. Stirblys 2022-06  

 

 3.4.2. 2021-11             Mokinių  išvyka į edukacinę programą 

Palangoje "Skambantis miškas" 

D.Pazdrazdienė 2022-11 

          

                                                     4. Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 

               Renginys       Atsakingas Įvykdymo 

data 

4. 4.1. Ugdymo turinio koregavimas, naujinimas 

4.1.1. Ugdymo turinio koregavimas pagal poreikius. 

 

A. Bružas 

 

2022-05  

 4.2. Metodiniai pranešimai, programos, atviros pamokos, 

profesinis bendradarbiavimas ir t.t. 
4.2.1   Integruotos pamokos rajono mokyklų mokiniams 

,,Vario spalvos“. 

 

 

A. Bružas 

 

 

2022-03, 04, 

05 

 4.2.2. Metodinis pranešimas – „Klarneto panaudojimo 

galimybės“ 

V. Stirblys 2022-11 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

        5. Pučiamųjų skyriaus metodinio būrelio mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinio būrelio pirmininkas Alvydas Bružas. 

        6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

        7. Užpučiamųjų skyriaus metodinio būrelio mokytojų veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma 

mokyklos savivaldos institucijoms. 

______________________________ 
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TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tautinių instrumentų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengtas 

atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, mokyklos bendruomenės poreikius, nustato metinius 

grupės tikslus bei uždavinius ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos tautinių instrumentų mokytojų metodinės grupės mokytojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ       

    

                3. Pagrindiniai praėjusių metų pasiekimai, veiklos.  

2021 metų I pusmečio veikla buvo vykdoma karantino sąlygomis. Dalis planuotų renginių neįvyko. 

Kai kurie renginiai vyko nuotoliniu būdu. Pagrindinis pasiekimas – sėkmingas birbynininkų 

pasirodymas I respublikiniame tautinių instrumentų atlikėjų-solistų nuotoliniame konkurse 

„Tautiniai atspindžiai“ Ukmergėje (II vietos laimėtojai: Eitvydas Gedžius, Motiejus Liakas, Tomas 

Perkumas – mokytojas Donatas Merkelis).  

2021 metais dalyvauta koncertuose: M. Valančiaus Kretingos viešojoje bibliotekoje Nacionalinei 

bibliotekų savaitei ir Kretingos krašto kūrėjų vakare (Tomas Perkumas - mokytojas Donatas 

Merkelis), šeimų koncerte (Gabrielius ir Benediktas Rimkai, Gabrielius ir Jokūbas Žiubriai - 

mokytojas Donatas Merkelis), Muzikinėse pertraukose, skirtose Pasaulinei muzikos dienai 

(orkestras – mokytojai Donatas Merkelis ir Vilija Vitkauskienė), Silvijos Stanienės aranžuotų 

lietuvių liaudies dainų rinkinio „Virė virė košę“ pristatyme–koncerte šv. Antano rūmuose (Gustė 

Brazauskaitė – mokytoja Vilija Vitkauskienė), koncerte „Aš galiu groti dviem instrumentais“ 

(Emilija Vaičiūtė – mokytoja Vilija Vitkauskienė). 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                4. Tikslas: tinkamai pasiruošti ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose bei regioniniuose 

renginiuose. 

4.1. Uždaviniai: 

4.1.1. dalyvauti Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje; 

4.1.2. dalyvauti X tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos 

burtai“ Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje; 

4.1.3. dalyvauti II respublikiniame Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų ir birbynininkų konkurse 

Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje; 

4.1.4. dalyvauti VII respublikiniame lietuviškos pjesės konkurse Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 

mokykloje; 

4.1.5. dalyvauti XXI tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“ Tauragėje. 

Įgyvendinimo priemonės numatomos veiklos plane. 
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IV. 2022 METŲ VEIKLA 

 

1. Susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo 

data 

1. 1. Grupės susirinkimai: 

1. Darbotvarkė: 
1.1. Dėl 2022 metų I pusmečio veiklos aptarimo. 

1.2. Dėl 2021-2022 mokslo metų II pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

2. Darbotvarkė: 

2.1. Dėl 2022 metų veiklos koregavimo ir papildymo. 

2.2. Dėl planuojamų veiklų mokyklos bendruomenei. 

3. Darbotvarkė: 

3.1. Dėl 2023 metų veiklos plano aptarimo.  

3.2. Dėl 2022 metų II pusmečio veiklos aptarimo. 

3.3. Dėl 2022-2023 mokslo metų I pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

Vilija 

Vitkauskienė 

 

2022-05 mėn. 

 

 

 

2022-09 mėn. 

 

 

2022-12 mėn. 

 

2. Tėvų susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo 

data 

2. 2. Tėvų susirinkimai: 

1. Darbotvarkė: 

1.1. Dėl tautinių instrumentų ugdymo mokinių 2022 

metų veiklos plano aptarimo. 

1.2. Dėl pasiruošimo renginiams aktualijų. 

2. Darbotvarkė: 

2.1. Dėl tautinių instrumentų ugdymo mokinių pažangos 

ir veiklos 2021-2022 mokslo metų II pusmetyje. 

2.2. Dėl renginių vasaros metu. 

3. Darbotvarkė: 

3.1. Dėl Mokymosi sutarčių reikalavimų. 

3.2. Dėl tėvų (globėjų) dalyvavimo meno mokyklos 

bendruomenės veikloje. 

4. Darbotvarkė:  

4.1. Dėl tautinių instrumentų ugdymo mokinių pažangos 

ir veiklos 2022-2023 mokslo metų I pusmetyje. 

4.2. Dėl mokinių savarankiško darbo. 

Vilija 

Vitkauskienė 

 

 

2022-02 mėn. 

 

 

2022-06 mėn. 

 

 

 

2022-09 mėn. 

 

 

 

2022-12 mėn.  

 

 

3. Renginiai 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo 

data 

3. 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, regioniniai 

ir respublikiniai renginiai 

3.1.1. Koncertas „Pažinkime muzikos instrumentus“ 

neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo integruoto 

meninio ugdymo mokiniams 

3.1.2. Muzikinės pertraukos, skirtos Pasaulinei muzikos 

dienai  

 

 

Donatas Merkelis 

Vilija 

Vitkauskienė 

 

Donatas Merkelis 

 

 

2022-02 mėn. 

 

 

2022-09-30  
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3.1.8. Meno mokyklos Kalėdinis koncertas 

3.2. Būrelio organizuojami tradiciniai, šventiniai 

renginiai, konkursai  

3.2.1. Tautinių instrumentų ugdymo mokinių koncertas 

Motinos dienai 

 

 

3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, 

koncertuose 

3.3.1. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė Klaipėdoje 

 

3.3.2. XXI tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų 

festivalis „Trimitatis“ Tauragėje 

3.3.3. II respublikinis Antano Žemaičio jaunųjų 

kanklininkų ir birbynininkų konkursas Šiaulių 1-ojoje 

muzikos mokykloje 

3.3.4. VII respublikinis lietuviškos pjesės konkursas 

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje 

3.3.5. X tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais 

instrumentais konkursas „Muzikos burtai“ Klaipėdos 

Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje 

3.3.6. Koncertas parodos „Baltika – kultūrų kryžkelė“ 

uždarymui Rusijos etnografijos muziejuje Sankt 

Peterburge 

  

3.4. Meniniai-edukaciniai projektai 

3.4.1. Dalyvavimas meniniame-edukaciniame projekte 

“Susipažinkime su Kretingos meno mokykla” 

 

Donatas Merkelis 

 

 

Vilija 

Vitkauskienė 

Danutė Černienė 

Donatas Merkelis 

 

 

Donatas Merkelis 

Vilija 

Vitkauskienė 

Donatas Merkelis 

Vilija 

Vitkauskienė 

Vilija 

Vitkauskienė 

 

Donatas Merkelis 

 

Donatas Merkelis 

Vilija 

Vitkauskienė 

 

Donatas Merkelis 

Donatas Merkelis 

Vilija 

Vitkauskienė 

2022-12 mėn. 

 

 

 

2022-04-29 

 

 

 

 

2022-06-12 

 

2022-04-15 

 

2022-03-29 

 

2022-04-20  

 

2022-05-07 

 

 

2022-03-13 

 

 

 

2022-05 mėn. 

  

4. Metodinė veikla  

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo 

data 

4. 4.1. Ugdymo turinio koregavimas, naujinimas  

4.1.1. Kūrinių aranžavimas 

4.2. Metodiniai pranešimai, programos, atviros 

pamokos, profesinis bendradarbiavimas ir t.t.  

4.2.1. Profesinis bendradarbiavimas su orkestru ” 

Trimitatis” 

 

Donatas Merkelis 

 

 

Donatas Merkelis 

VilijaVitkauskienė 

 

2022 metai 

 

 

2022 metai 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Tautinių instrumentų mokytojų metodinės grupės veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinės grupės pirmininkė Vilija Vitkauskienė. 

6. Plano įgyvendinimo piežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

7. Už tautinių instrumentų mokytojų metodinės grupės veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma 

mokyklos savivaldos institucijoms. 

 

_______________________ 
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DAILĖS SKYRIAUS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dailės skyriaus mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 metams, parengta atsižvelgiant į 

mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos bendruomenės poreikius, nustato 

metinius grupės tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planą įgyvendins mokyklos dailės skyriaus mokytojų metodinės grupės mokytojai, ugdytiniai ir 

jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2022 metų dailės mokytojų metodinės grupės veiklos planą, praėjusiais metais 

dailės skyriuje: 

3.1. Plėtotas bendradarbiavimas: su Kretingos RŠC, respublikos  bendrojo lavinimo ir meno 

mokyklomis; bendradarbiavimas su Kretingos meno mokyklos muzikos ir choreografijos skyriais, 

su Kretingos Kultūros centru, Kretingos miesto M.Valančiaus biblioteka, su Berlyno Katedros 

Berniukų choro mokykla ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla.   

3.2. Pravesti autoriniai seminarai: paruošti baigiamųjų klasių meno istorijos testai; pravestos atviros 

dailės pamokos; pravesta respublikinė praktinė-teorinė konferencija "Kūrybinės pamokų 

interpretacijos."; respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kūrėjo kodas.”; suorganizuotas 

respublikinis dailės darbų konkursas “Greta realybės-fantazijų pasaulis“; Respublikinis mokinių 

kūrybinių darbų konkursas Jonui Karoliui Chodkevičiui atminti; seminaras dailės mokytojams 

,,Užrašų knygelės įrišimas ir grafinis apipavidalinimas‘‘ kartu su dailės mokytoja  Jūrate Mierkiene 

Kretingos meno mokykloje; seminaras-konferencija „Pedagogas-kūrėjas“ Lietuvos dailės 

mokytojams Kretingos miesto M.Valančiaus bibliotekoje; sukurtas Kretingos meno mokyklos  

Dailės skyriaus trumpas kelionių vadovas, informacinis, turistinis ir reklaminis leidinys-bukletas 

,,Jaunųjų kūrėjų vizijos.’’ 

 3.3. Projektinė veikla: pravestos kūrybinės dirbtuvės ,,Velykų belaukiant’’ mokiniams ir jų tėvams. 

Margučių dekoravimas įvairiomis technikomis; kūrybinės dirbtuvės ,,Kalėdų belaukiant’’ 

mokiniams, kalėdinių interjero detalių gaminimas; Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos meno 

mokyklos ir Blankenfeldės meno mokyklos “Regenbogen” ilgalaikis projektas “Atrask save”. 
3.4. Organizuotos parodos: Dailės skyriaus mokinių darbų paroda Kretingos meno mokykloje; dailės 

skyriaus mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda Kretingos miesto kultūros centre; Kretingos miesto 

kultūros centre Vitražo salėje; Kretingos miesto kultūros centro vestibiulyje; kultūros centre Vitražo salėje;  

Kretingos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda Kretingos M. Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje.   

3.5.Dalyvauta konkursuose: Dalyvavimas respuplikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse “ Pravėriu 

vario vartelius.”. 

3.6. Paruoštos mokyklos ir rajono renginių scenografijos: scenografija muzikos dienos paminėjimui 

Kretingos meno mokykloje; mokyklos šventinio koncerto scenografijos projektas ir vykdymas.  

Mokyklos kalėdinio papuošimo projektas ir vykdymas. 
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III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centrą,  

stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

4.2. Bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

4.3. Siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

5. Tikslas: ugdymo formų ir socialinės integracijos išplėtimas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Išbandyti šiuolaikinės dailės išraiškos formas. 

5.2. Stengtis pritaikyti mokinių kūrybos rezultatus tolimesnėje veikloje. 

5.3. Ugdyti jausmą, kad mokinių kūryba yra reikšminga ne tik jiems patiems, bet ir aplinkiniams. 

5.4. Skirti dėmesį etnokultūrai, dorovei, verslumui, parenkant atitinkamas mokymo formas. 

 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 

 
1. Susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

1. 1. Metodinės grupės susirinkimai:   

 1. Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 01 11 

 1.1. Dėl 2022 metų veiklos aptarimo.   

 1.2. Einamieji klausimai.   

 2. Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 05 

 2.1. Dėl  2022 metų  pusės metų veiklos  

aptarimo. 

  

 2.2. Dėl  2022/2023 mokslo metų II 

pusmečio ugdymo ir veiklos rezultatų 

aptarimo. 

  

 2.3. Einamieji klausimai.   

 3.Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 12 

 3.1.Dėl  2022 metų veiklos  koregavimo ir 

papildymo. 

  

 3.2.Dėl papildomų darbų pasiskirstymo.   

 3.3. Einamieji klausimai.   

 4.Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 12 

 4.1. Dėl 2022/2023 mokslo metų I pusmečio 

ugdymo ir veiklos rezultatų aptarimo. 

  

 4.2. Einamieji klausimai.   

 

2. Tėvų susirinkimai 

Eil. 

Nr. 

                Renginys        Atsakingas Įvykdymo data 

2. 2. Tėvų susirinkimai:   

 1. Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 05 

 1.1.Dėl informacinių klausimų.    

 1.2.Dėl 2022/2023 m.m. II pusmečio 

ataskaita.   

  

 2. Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 09 01 
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 2.1.Dėl tėvų informavimo su mokymosi 

reikalavimais. 

  

 2.2. Dėl einamųjų klausimų.   

 3.Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 10 

 3.1.Dėl baigiamųjų klasių mokinių tėvų 

informacinių klausimų. 

  

 4.Darbotvarkė: Daiva Galdikaitė 2022 12 

 4.1. Dėl 2022/2023 mokslo metų I pusmečio 

ugdymo ir veiklos rezultatų aptarimo. 

  

 4.2. Einamieji klausimai.   

 
3. Renginiai 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

3 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, 

regioniniai ir respublikiniai renginiai: 

  

 3.1.1. Respublikinė mokytojų- mokinių kūrybinė 

praktinė konferencija ,,Miestas prie jūros’’, skirtos 

kapitono Liudviko Stulpino 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Birutė Česnauskienė 

Lina Nikartienė 

Daiva Galdikaitė 

2022-01-19 

 3.1.2.Seminaras dailės ir technologijų mokytojams 

,,Kaligrafijos pagrindai ir interpretacijos ant 

popieriaus ir tekstilės’’ Kretingos rajono švietimo 

centre (arba KMM). 

Birutė Česnauskienė 2022-03 

 3.1.3. Respublikinė praktinė- teorinė konferencija 

"Kūrybinės pamokų interpretacijos."  dailės ir 

technologijų mokytojams.    

Živilė Sabaliauskaitė 

Lina Nikartienė 

2022-11 

 3.1.4.Keramikos darbų paroda Kretingos M. 

Valančiaus viešosios  bibliotekos Kartenos filiale. 

Lina Nikartienė 2022-01 

 3.1.5.Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokinių 

dailės kūrybinių darbų paroda Kretingos meno 

mokykloje. 

Daiva Galdikaitė 2022 01 

 3.1.6.Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda 

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje.   

Daiva Galdikaitė 2022 02 

 3.1.7.Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, 

skirta Kovo 11-ai dienai, Kretingos miesto kultūros 

centre, Vitražo salėje.  

Daiva Galdikaitė 2022 03 

 3.1.8. Dalyvavimas  tarptautinėje keramikos parodoje 

„Odė žemei - 2022“  

Lina Nikartienė 2022-04 

 

 3.1.9.Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda 

Kretingos miesto kultūros centro fojė 2 aukšte.  

Daiva Galdikaitė 2022 04 

 3.1.10.Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų 

paroda, skirta vaikų gimimo dienai, Kretingos miesto 

kultūros centre.   

Daiva Galdikaitė 2022 06 

 3.1.11. Keramikos darbų paroda Kretingos rajono 

švietimo centre. 

Lina Nikartienė 2022-06 

 3.1.12. Kretingos meno mokyklos vasaros stovykla 

„Debiutas“ tarp trijų skyrių (dailės, muzikos, 

choreografijos) 

Rūta Šulskienė 

Daiva Galdikaitė 

(partnerė) 

 

2022 06 27 -

07 06 

 3.1.13.Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų 

paroda Kretingos meno mokykloje.  

Daiva Galdikaitė 2022 05 
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 3.2. Būrelio organizuojami tradiciniai, šventiniai 

renginiai, konkursai: 

  

 

 3.2.1. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas - festivalis „Kūrėjo kodas.”    

Živilė Sabaliauskaitė 

Lina Nikartienė 

2022-04 

 3.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose.   

 3.3.1. Dalyvavimas respuplikiniame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse “ Pravėriu vario vartelius.” 

Daiva Galdikaitė 

Birutė Česnauskienė 

2022 03 

 3.3.2.Tarptautinis FAI piešinių konkursas ,,Sukurk 

tobulą orlaivį’’ 

Birutė Česnauskienė 

Daiva Galdikaitė 

2022-01 

 3.3.3. Dalyvavimas 28-ojoje Lietuvos mokinių dailės 

olimpiadoje ,,Laikmečių atradimai’’. 

Birutė Česnauskienė 2022-02 

 3.4.Meniniai-edukaciniai projektai:   

 3.4.1. Bendras Kretingos meno mokyklos, Berlyno 

Katedros Berniukų choro mokyklos ir Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos projektas „Kur 

baigiasi žodžiai, ten prasideda muzika” 

Rūta Šulskienė 2022 07 

 3.4.2. Kūrybinės dirbtuvės ,,Velykų belaukiant’’ 

mokiniams ( ir jų tėvams). Velykinių interjero detalių 

gaminimas. 

Birutė Česnauskienė 2022-04-08 

 3.4.3. Bendras tarpdisciplininis dailės skyriaus ir 

choreografijos skyriaus projektas Kultūrinėje erdvėje 

“Dūmų fabrike” 

Rūta Šulskienė 

Daiva Galdikaitė 

(partnerė) 

2022 06 

 3.5.Pažintinės išvykos mokiniams:   

 3.5.1. Išvyka į A.Brako dailės meno mokyklą. Birutė Česnauskienė 2022-04 

 
4. Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 
                Renginys        Atsakingas Įvykdymo 

data 

4 4.1. Ugdymo turinio koregavimas, naujinimas.   

 4.1.1. Grafinės, spalvinės, plastinės raiškos, komponavimo, 

dailės istorijos pagrindinio formalųjų švietimą papildančio 

ugdymo programų atnaujinimas ( koregavimas, 

naujinimas). 

Birutė Česnauskienė 

Daiva Galdikaitė 

Lina Nikartienė 

Rūta Šulskienė 

2021-12.ir 

2022-01 

 

 4.2. Mokinių žinių patikrinimo ir vertinimo įrankių 

kūrimas. 

  

 4.2.1. Dailės skyriaus baigiamųjų klasių meno istorijos 

testų paruošimas. 

Rūta Šulskienė 2022 03 

 4.3. Metodiniai pranešimai, programos, atviros 

pamokos, profesinis bendradarbiavimas ir t.t. 

  

 4.3.1. Metodinės medžiagos parengimas:  Stendinių 

pranešimų ruošimas, mokomųjų  nespausdintinės grafikos 

technikų darbų  ( kalkogrfijos, gratažo ir kt.pvz) dailės 

klasėje eksponavimas. 

Birutė Česnauskienė 2022-02 

 4.3.2. Skaidrių kūrimas, pristatymas ,,Šrifto raida’’. Birutė Česnauskienė 2022-03 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         5. Metodinės grupės veiklos plano įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkė 

Daiva Galdikaitė. 

         6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Černienė. 

         7. Už metodinės grupės veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos savivaldos 

institucijoms. 

_______________________ 
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CHOREOGRAFIJOS SKYRIAUS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Choreografijos skyriaus mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2022 metams (toliau – 

Planas), parengta atsižvelgiant į mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos 

bendruomenės poreikius, nustato metinius būrelio tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti. 

2.Planą įgyvendins mokyklos choreografijos skyriaus metodinio būrelio mokytojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai (globėjai). 
 

II. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

3. 2021 metų choreografijos skyriaus mokytojų metodinio būrelio pasiekimai, veiklos. 

3.1. Susirinkimai 

2021-01-04  Dėl  Kretingos meno mokyklos choreografijos skyriaus 2020-2021 mokslo metų I 

pusmečio mokinių atsiskaitymų aptarimo.  

2021-09-02  Dėl metų veiklos programos papildymo. 2. Dėl reikalingo inventoriaus įsigyjimo. 

2021-12-09 Dėl choreografijos pradinio, pagrindinio formalųjį vaikų švietimą papildančių ir 

neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų aptarimo. 

2021-12-20  Dėl 2022 m.planuojamos II pusmečio veiklos programos aptarimo ir 2022 m.veiklos 

programos planavimo. 

3.2. Mokinių tėvų ir mokinių susirinkimai. 
2021-09-01 1.Dėl tėvų informavimo ugdymo klausimais. 2.Dėl nuotolinio mokymo aptarimas. 

Nuolatinis tėvų konsultavimas, informavimas ir bendradarbiavimas nuotoliniu būdu, atskirose 

klasės messenger grupėse. 

3.3. 2021 metų choreografijos skyriaus mokytojų metodinio būrelio koncertinė, projektinė veikla 

2021-02-13 Šokių filmų konkursas “Winter dance move night 2021“ Merginų šokių grupė 

„Vėjūnės“ Vadovė Eglė Baltriukienė. 

2021-03-11 Nuotolinis koncertas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti Merginų šokių 

grupė „Vėjūnės“ Vadovė Eglė Baltriukienė. Vaikų šokių studija ,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona 

Kutkevičienė 

2021-04-12 Sceninių lietuvių liaudies šokių konkursas „Šoka Lietuva 2021“ Vaikų šokių studija 

,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona Kutkevičienė 

2021-04-29 Konkursas „Šok laisvai 2021“ Merginų šokių grupė „Vėjūnės“  Vadovė Eglė 

Baltriukienė. 

2021-04-29 Nuotolinis respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šokim šokim, 

Lietuvėle“ Vaikų šokių studija ,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona Kutkevičienė 

2021-05-28 Virtualus Kretingos meno mokyklos šeimyninio muzikavimo koncertas „Grokime 

šeimose“ Vadovė Eglė Baltriukienė. 

2021-06-19 Respublikinis liaudiškos muzikos ir šokių festivalis „Šoktinis“ Vaikų šokių studija 

,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona Kutkevičienė 

 2021.09.10 XIV tarptautinis šokio festivalinis – konkursas „Aušrinė žvaigždė“ Vaikų šokių studija 

,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona Kutkevičienė 

2021.09.11 XIV tarptautinis šokio festivalinis – konkursas „Aušrinė žvaigždė“ Merginų šokių grupė 

„Vėjūnės“  Vadovė Eglė Baltriukienė. 

2021.09.18   Lietuvos kultūros ir sporto asociacijos šventės atidarymas Palangoje   Merginų šokių 

grupė „Vėjūnės“  Vadovė Eglė Baltriukienė. 

2021.11.06 Tarptautinis festivalis - konkursas ,,ALLEGRO 2021‘‘ Nacionalinės M.K. Čiurlionio 

menų mokyklos šokio teatre  Merginų šokių grupė „Vėjūnės“  Vadovė Eglė Baltriukienė. 
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  2021.11.30  Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į Kretingos rajono savivaldybės 

nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą iškilmių renginys Merginų šokių grupė „Vėjūnės“  

Vadovė Eglė Baltriukienė. “ Vaikų šokių studija ,,Ratilėlis‘‘Vadovė Simona Kutkevičienė 

3.4.Choreografijos pradinio bei pagrindinio ugdymo klasių veikla 2021m.                                                   
2021-10-27 Pirmos pradinio ugdymo klasės atviros pamokos mokinių tėveliams.    

3.4.Metiniai pranešimai, seminarų vedimas, programos, atviros pamokos, profesinis 

bendradarbiavimas  

2021-04-21 Parengtas pranešimas „Nuotolinio mokymosi pamoka I-ai klasei „Ruoškime kūną 

žaizdami“. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. Eglė Baltriukienė 

2021-05-16 Pristatyta  metodinėje dienoje „Kūrybinės raiškos, gerosios patirties pasidalijimas. 

Vaikiškų šokių pristatymas“. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. Eglė 

Baltriukienė 

2021-11-30 Stebėjo ir vertino Ingrido Kiškio, dirbančio Kretingos universitetinėje Jurgio Pabrėžos 

gimnazijoje, atvirą šokių pamoką. Simona Kutkevičienė 

 

 

                                    III. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

4.Tikslas: siekiant kurti mokyklą kaip atvirą vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centrą, 

stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir globėjais. 

4.Uždaviniai: 

4.1.kurti tėvų (globėjų) informavimo sistemą apie mokinio pažangą bei lankomumą; 

4.2.bendradarbiaujant su tėvais ir globėjais, siekti mokinių teisių ir pareigų dermės; 

4.3.siekti glaudaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikui mokytis. 

5.Tikslas: ugdyti kūrybingą mylintį Lietuvos tautinį paveldą, gebantį kelti choreografinius įgūdžius 

vaiką ir sudaryti visas prielaidas atskleisti jo turimus talentus. 

5.Uždaviniai: 

5.1.planuoti ugdymo turinį ir jį įgyvendinti; 

5.2.dirbti komandoje; 

5.3.dalyvauti renginiuose, koncertuose, festivaliuose, konkursuose; 

5.4.dalyvauti institucijos socialinėje kultūrinėje veikloje; 

5.5.rengti ir vykdyti projektus. 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 
1. Susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo data 

1. 1.Choreografijos skyriaus susirinkimai: 

1.Darbotvarkė: 

1.1. Dėl 2022 metų I pusmečio veiklos 

programos aptarimo. 

1.2. Dėl 2021 metų I pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

1.3. Organizaciniai klausimai. 

2. Darbotvarkė 

2.1. Dėl 2022 metų II pusmečio vykdytos 

veiklos aptarimo. 

2.2. Dėl 2022 metų II pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 

2.3. Organizaciniai  klausimai. 

3. Darbotvarkė 

 

 

 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė 

Asta Paulauskienė 

Valdas Šličius 

 

 

 

 

2022-01-04 

 

 

 

 

2022-05 
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3.1. Dėl 2022 metų I pusmečio veiklos 

programos aptarimo. 

3.2. Dėl 2022 metų veiklos programos 

papildymo. 

3.3. Dėl papildomų darbų pasiskirstymo. 

3.4. Dėl reikalingo inventoriaus įsigyjimo. 

4.Darbotvarkė 

1.1.Dėl 2023 metų veiklos programos 

planavimo. 

 

2022-09 

 

 

 

 

2022-12-01 

 

2. Tėvų susirinkimai 

 

Eil. Renginys Atsakingas Įvykdymo data 

2. 1.Tėvų susirinkimai: 

1.Darbotvarkė: 
1.1.Dėl tėvų informavimo ugdymo 

klausimais. 

1.2.Dėl pažangumo ir lankomumo 

aptarimo. 

1.3.Dėl 2022 metų II pusmečio koncertinės 

veiklos, kelionių planavimo. 

2.Darbotvarkė: 

2.1. Dėl pažangumo ir lankomumo 

aptarimo. 

2.2. Dėl planuojamų koncertinių kelionių 

aptarimo. 

3. Darbotvarkė: 

3.1. Dėl tėvų informavimo ugdymo 

klausimais. 

4.Darbotvarkė: 

4.1.Dėl pradinio ugdymo pirmos klasės 

atvirų pamokų aptarimo. 

4.2.Paskaita tėveliams  

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė  

Asta Paulauskienė 

Valdas Šličius 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05- 

 

 

 

 

2022-09-01 

 

 

2022-10-  

 
3. Renginiai 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo data 

3. 3.1. Mokyklos organizuojami rajoniniai, 

regioniniai ir respublikiniai renginiai 

.3.1.1.Kretingos meno mokyklos gabių 

mokinių apdovanojimai. 

 

3.1.2.Kasmetinis meno mokyklos Kalėdinis 

koncertas. 

3.2.Būrelio organizuojami tradiciniai, 

šventiniai renginiai, konkursai3.3. 

Dalyvavimas koncertuose, konkursuose, 

festivaliuose 

3.3.1. Tarptautinis festivalis „Baltic 

Amber“ Palanga 

3.3.2. Tarptautinis festivalis „Baltic Amber 

“Suvalkai, Lenkija 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė  

Asta Paulauskienė 

Valdas Šličius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-12 

 

 

2022-04-06 
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3.3.3 Mažųjų šokėjų festivalis „Šokime 

kartu Junga aš ir tu“ Klaipėda 

3.3.4 Tarptautinis festivalis „Baltic 

Amber“ Jurmala, Latvija 

3.3.5 Respublikinis šokių festivalis 

“Terpsichorė“ Kretinga  

3.3.6 Respublikinis liaudies šokių 

ansamblių festivalis„Draugai draugams“ 

Plungė  

3.3.7 Tarptautinis festivalis „Baltic 

Amber“ Kroatija 

 

3.14.Meniniai – edukaciniai projektai 

3.1.1.Projektas – Lietuvos Sūduvos 

krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 

konkursinis festivalis “Supynėm šokių 

pynę“. 

3.15.Pažintinės išvykos mokiniams 

 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė Asta 

Paulauskienė 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė Asta 

Paulauskienė 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė Asta 

Paulauskienė 

 

Simona 

Kutkevičienė Asta 

Paulauskienė 

Simona 

Kutkevičienė 

Asta Paulauskienė 

Eglė Baltriukienė 

Eglė Baltriukienė 

Simona 

Kutkevičienė 

Asta Paulauskienė 

 

 

2022-03 

 

2022-05-14 

 

2022-04 

 

 

2022-05 

 

 

2022-06-

06,07,08 

 

 

 

 

 

 

 

2022- 

 

 

 

4.Metodinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Renginys Atsakingas Įvykdymo data 

4. 4.1.Ugdymo turinio koregavimas, 

naujinimas 

4.2.Mokinių žinių patikrinimo ir vertinimo 

įrankių kūrimas 

4.3.Metodiniai pranešimai, programos, 

atviros pamokos, profesinis 

bendradarbiavimas ir t.t. 

4.4.Atestacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5. Choreografijos metodinio būrelio mokytojų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos 

metodinio būrelio pirmininkas Eglė Baltriukienė 

6. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė 

Černienė. 

7. Už choreografijos metodinio būrelio mokytojų veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma 

mokyklos savivaldos institucijoms. 

 

_______________________ 



59 

 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2022 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. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


