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UTENOS MENO  MOKYKLOS  2016-2018 m. STRATEGINIO PLANO VYKDYMO  

ATASKAITA 

 

 

Strateginis tikslas: 

Teikti kokybišką neformalųjį  muzikinį ugdymą, tenkinant  Utenos rajono bendruomenės 

poreikius 

Programa  

07. KOKYBIŠKOS  ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA 

Tikslas 

1.Plėsti  mokinių socializaciją ir užimtumą įgyvendinant neformaliojo švietimo  ( NVŠ, FŠPU) 

programas. 

Uždavinys 1.1.1.Plėtoti mokinių mokymosi patirtis siekiant gerinti  ugdymo (si) kokybę 

Priemonės  Rodiklis Pasiektas rezultatas 

Taikyti mokymosi 

bendradarbiaujant 

strategijas ugdymo 

procese. 

 

 

 

Aktyviai taikant bendradarbiavi 

mo metodus, dauguma 

mokinių(80%) aktyviai 

dalyvaus meninėje veikloje.  

Visi mokytojai susipažino su mokymosi 

bendradarbiaujant metodų taikymo 

galimybėmis, tobulino dalykines 

kompetencijas, įvairių mokymosi 

bendradarbiaujant būdų taikymo pamokose, 

repeticijose. Dauguma taikė bendradarbiavimo 

metodus ugdomojoje veikloje (100% muzikos 

skyriaus mokytojų). Vidaus įsivertinimo 

duomenimis  91,9 % apklaustųjų mokinių teigė, 

jog mokykloje jie skatinami bendradarbiauti: 

mokinių projektinė veikla : 3 „Taikos 

simfonijos“ koncertai, jungtinio orkestro 

programos mokslo metų pabaigos ir Kalėdų 

koncertai, ,ansamblinės muzikos festivalis 

„Kamertonas“ Šalia individualių pamokų 

vyksta grupinės pamokos (instrumentiniai 

duetai,  įvairių sudėčių ansambliai ,kuriose 

taikomos mokymosi bendradarbiaujant 

strategijos.  Mokiniai pasiekė puikių rezultatų 

dalyvaudami  kamerinės, ansamblių muzikos 

festivaliuose ir konkursuose, parodose.  Kasmet 

vyksta mokinių ir mokytojų ansamblių  

koncertai “Groju su mokytoju“. 

Tobulinti ugdymo 

programas siejant  

jas su šalies 

kultūrinio 

gyvenimo 

praktika. 

Beveik visi mokiniai (90% ) 

parengtas koncertines 

programas atliks  viešai. 

2016 m.  Koncertinėje ir kitoje meninėje  

užklasinėje veikloje dalyvavo 96 % visų 

mokyklos mokinių. 

2017 m. Koncertinėje ir kitoje meninėje  

užklasinėje veikloje dalyvavo 87 % visų 

mokyklos mokinių. 

2018 m. Koncertinėje ir kitoje meninėje  

užklasinėje veikloje dalyvavo 98 % visų 

mokyklos mokinių. 

 Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui 

paminėti surengta 14 renginių.  

2017-06-10– 11 choras UT RE MIO dalyvavo 



Lietuvos Vakarų Krašto Dainų Šventėje 

Klaipėdoje, skirtoje Mažosios Lietuvos lietuvių 

Dainų Šventės 90-mečiui. 

2018-06 mėn. 3 mokyklos kolektyvai (Choras 

Ut Re Mio, Jaunučių choras, folkloro ansamblis 

„Sietynas“  dalyvavo Lietuvos 100 Dainų 

šventėje “Vardan tos“  

Rengtos  koncertinės  programos, parodos,  

dalyvauta šalies miesto ir mokyklos  

kultūriniuose renginiuose.( žr. lentelė Nr. 1) 

Dalyvauti gabių 

vaikų ugdymo 

programose, 

įgyvendinant 

Profesinės linkmės  

ir kitas muzikinio 

ugdymo 

programas. 

Mokiniai, kurie dalyvauja konkursuose, demonstruoja aukštus mokymosi 

pasiekimus. 64,2 % mokinių dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, 75,6% 

mokinių dalyvavo respublikiniuose konkursuose. ( žr. lentelė Nr. 1) 

Lentelė Nr. 1 

Renginio tipas Renginių skaičius 

per metus 

Dalyvavusių mokinių 

skaičius 

Įvertintų mokinių  

skaičius *(L- laureatas  

D- diplomantas) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 

 

2017 2018 

Tarptautiniai 

konkursai 

 

6 

 

11 15 15 

* 

46 

 

(12,9

% ) 

103 

 

(28,2

%) 

12  L* 

 3  D * 

36  L 

10  D 

46 L 

12 D 

Respublikiniai 

konkursai 

 

18 

 

29 27 46 

 

22%  

114 

 

32.0% 

150 

 

41,2% 

28  L 

18  D 

 

67  L 

47  D 

55 L 

18 D 

Festivaliai (muzika) 19  19 23 95 90 374  * * * 

Koncertai/ 

edukaciniai 

renginiai/parodos 

 

 

94 95 132 230 315 991  * * * 

 

Rengti muzikinius  

projektus, 

apjungiant  visų 

dalykų  mokinius 

Kartą per metus parengtas   

projektas, kuriame dalyvaus 

visų klasių mokiniai. 

Muzikos skyriuje kas metai vyksta  

ansamblinio  muzikavimo savaitė ir festivalis 

„Kamertonas“, kuriame dalyvauja  98% visų  

instrumentinių specialybių mokinių.  

Tarpdalykinio bendradarbiavimo rezultatas-  

suburtas mokyklos orkestras, (vadovas 

mokytojas E. Beinoravičius ) .2017-2018 m. 

orkestras dalyvavo  tarptautiniame Vokietijos –

Lenkijos- Lietuvos projekte „Taikos simfonija“ 

bei mokyklos tradiciniuose renginiuose. 

 Organizuoti mokinių kūrybinių iniciatyvų  

pristatymai atviroje  muzikavimo  erdvėje- (nuo 

2017 m. kas mėnesį pačių mokinių iniciatyva 

vyksta  koncertai „Garsų vitražai“)  

 



Plėsti IKT 

naudojimo 

galimybes ugdymo 

procese 

Visų mokinių ugdymui bus 

naudojamos IKT 

Visi mokytojai ugdymo turiniui perteikti 

naudoja IKT. Atnaujinta  kompiuterinė įranga  

solfedžio, muzikos istorijos, dailės istorijos 

klasėse.( 6 MIDI klaviatūros, 3 interaktyvūs 

televizoriai,  6 kompiuteriai, atnaujinta 

programinė įranga). Įdiegta DVS sistema. 

Uždavinys 

 
1.1.2. Tobulinti mokytojų kompetencijas reikalingas kokybiškam programų 

įgyvendinimui. 

Organizuoti visų 

metodinių grupių 

pasitarimus apie  

ugdomosios veiklos 

formų tobulinimą. 

Visi mokyklos mokytojai taikys 

įvairias mokymo strategijas ir  

dalinsis savo patirtimi,  kartą per 

metus pristatydami savo veiklą 

metodinėse grupėse. 

Reguliariai ( kas savaitę) vyksta šių grupių 

susirinkimai, kuriuose aptariamos  mokytojų 

kompetencijų tobulinimas, bendradarbiavimo 

galimybės, mokinių pasiekimai, organizuojami 

ir aptariami projektai, renginiai. Mokytojai 

tobulina dalykines ir bendrąsias kompetencijas 

dalyvaudami atvirose  pamokose, meistriškumo 

pamokose, seminaruose, konferencijose, 

paskaitose, konsultacijose, diskusijose, 

konkursuose, koncertuose, projektinėje  

veikloje, konkursų, festivalių vertinimo 

komisijų darbe, bei neformaliai (virtualūs 

seminarai, paskaitos)  ir kt. Visi mokytojai ( 

100%)  tobulino dalykines kompetencijas, 

įvairių mokymosi bendradarbiaujant būdų 

taikymo  pamokose, repeticijose ir kitoje 

ugdomojoje veikloje galimybes. Visi mokytojai 

dalyvavo seminaruose, kurie buvo mokykloje: 

Meninių specialybių mokinių motyvacija, 

(lektorė LMTA dėstytoja L. Dubosaitė),  

Socialinių ir emocinių kompetencijų įtaka 

meniniam vaikų ugdymui (lektorė  J. Zabulytė  

Kupriūnienė),  Inovatyvūs instrumentinės 

liaudies muzikos mokymo ir mokymosi 

metodai,  Dėl mokyklos darbuotojų civilinės 

saugos mokymų ir praktinių evakuacijos 

pratybų ir kt.  

Reguliariai ( kas savaitę) vyksta metodinių  šių 

grupių susirinkimai, kuriuose aptariamos  

mokytojų kompetencijų tobulinimas, 

bendradarbiavimo galimybės, mokinių 

pasiekimai, organizuojami ir aptariami 

projektai, renginiai.  

Vykdyti 

antikorupcinės 

prevencijos 

priemones. 

Surengti 3 susirinkimai 

antikorupcinės prevencijos 

tema. 

Mokyklos biudžetas tvarkomas pagal LR 

vyriausybės numatytus reikalavimus. Visos 

finansinės ataskaitos  viešinamos mokyklos 

internetinėje svetainėje, reguliariai  pristatomos 

mokyklos savivaldos institucijose. 

Antikorupcinės prevencijos priemonės 

įtraukiamos į metų veiklos planus. Vykdytos 

bendruomenės  apklausos, rezultatai skelbiami 

internetinėje svetainėje.2017-04-04 Visuotinio 

susirinkimo metu išrinkta Darbo tarybos 

rinkiminė komisija. Išrinkta ir aktyvi darbo 



taryba, aktyviai veikia Mokyklos taryba .  

Aktyvinti 

mokytojų 

metodinę veiklą. 

Visi mokytojai metodininkai 

surengs po vieną metodinį 

renginį. 

Mokykloje planingai  vyksta mokytojų 

metodinė veikla, kurią organizuoja metodinė 

taryba ir metodinės grupės. Darbo grupių 

parengti, mokytojų tarybai pritarus ir patvirtinti 

metodinę veiklą reglamentuojantys  

dokumentai: Kriterijai neformaliojo švietimo 

mokytojų, koncertmeisterių veiklai vertinti;  

Pamokos stebėjimo lentelė ir kt.  Aktyviai  

vyksta mokytojų bendradarbiavimas 

metodinėse grupėse, patirties sklaida. Jau eilę 

metų turime praktiką  dalintis mokytojų   darbo  

patirtimi ne stebint atviras pamokas, o jas 

filmuojant.  Filmuotą medžiagą peržiūrime ir  

aptariame visiems mokytojams patogiu laiku. 4 

metodinės grupės planavo ir vykdė metodinės 

veiklos  priemones. 2016 m. pravestos 8 atviros 

pamokos,  iš jų 6 nufilmuotos ir aptartos 

metodinėse grupėse.2017 m. filmuotos ir  

aptartos 3  pamokos.  Dauguma mokytojų  

taiko įvairius mokymosi bendradarbiaujant 

būdus pamokose, repeticijose ir kitoje 

ugdomojoje veikloje.2018-05-28 metodiniame  

susirinkime pranešimus apie mokinių 

įsivertinimui taikomus būdus ir priemones 

skaitė G. Armonaitienė, E. Beinoravičius, I 

Dirmienė. 2018-12-19 mokytoja I. Dirmienė 

pristatė dalinosi gerąja patirtimi, skaitė 

parnešimą „Jaunojo atlikėjo ugdymo(si) būdų 

įvairovė“.  

Rengti ir kaupti 

interaktyvią 

mokomąją 

medžiagą. 

Dauguma mokytojų (75%) 

parengs mokymo medžiagą, 

kuri bus patalpinta mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Parengtos fonogramos Midi ir Audio formatu  

smuiko, saksofono, birbynės, akordeono , 

fleitos mokiniams, kurios naudojamos 

individualioms mokinių repeticijoms ir 

koncertuose. Visi muzikos  mokytojai (100%) 

jas naudoja  pamokų ir koncertų metu.  

Organizuoti 

mokinių ir  

mokytojų  

koncertus. 

50% mokytojų organizuos  

renginiuos visuomenei. 

2016-2018 metais Utenos meno mokyklos 

mokiniai  ir mokytojai dalyvavo virš 300 

renginių (žr. lentelė Nr.1) 

Siekiant sudaryti sąlygas įprasminti visų vaikų  

meninės veiklos pasiekimus, įtraukti į 

koncertinę veiklą visus mokinius (ne tik  

gabiausius) organizuojama nemažai tradicinių 

renginių: muzikinio bendradarbiavimo savaitė, 

kurią vainikuoja ansamblių muzikos festivalis 

„Kamertonas“ mokinių kūrybinės iniciatyvos  

pristatymai-koncertų ciklas „Garsų vitražai“, 

antro instrumento koncertai  „Dainuojantys 

klavišai“, „Groju su mokytoju“, dailės darbų 

parodos eksponuojamos ne tik mokykloje, bet 

ir kitose miesto erdvėse. 



Mokyklos kolektyvai dalyvauja daugelyje 

Utenos miesto švenčių renginiuose. 

2018 m. atidaryta nauja koncertinė erdvė 

Utenos miesto visuomenei Utenos dailės 

skyriaus patalpose. Pradėtas rengti koncertų 

ciklas „Mūzų palytėti“ (surengti 3 koncertai). 

Uždavinys 1.1.3. Įvairiomis formomis  skatinti tėvų/globėjų  įsitraukimą  į ugdymo procesą   

Sudaryti sąlygas  

mokinių tėvams 

dalyvauti ugdymo 

procese. 

10%  mokinių tėvų aktyviai 

dalyvaus 

ugdymo procese.  

Teikdami tėvams grįžtamąjį  ryšį  ieškome 

naujų bendradarbiavimo formų–  kviečiame  

jaunesniųjų klasių, ankstyvojo muzikinio 

ugdymo programos tėvus dalyvauti mokinių 

pamokose, vyksta vieši akademiniai  koncertai, 

dailės darbų peržiūros, baigiamieji egzaminai, 

visų muzikos mokytojų klasių koncertai, 

kuriuose tėvai informuojami apie mokinių 

pasiekimus ir pažangą. Tėvai kartu su vaikais 

įtraukiami į bendrą meninę veiklą. Tradiciniu 

tapo muzikuojančių šeimų festivalis „Vienu 

ritmu“. Festivalį organizuoja ir kartu su vaikais 

koncertines programas atlieka ne tik jau 

muzikuojantys, bet ir  anksčiau nesimokę 

muzikos tėvai( tėvai mokosi kartu su savo 

vaikais).  

Teikti tėvams 

informaciją  apie 

mokyklos 

valdymą. 

 

90%  apklaustųjų tėvų bus 

susipažinę su mokyklos valdymo 

dokumentais. 

Siekiant įvertinti mokykloje vykdomas veiklas 

bei jų kokybę, periodiškai  vykdomos tėvų ir 

mokinių apklausos. Tėvų susirinkimų, 

mokytojų asmeninių pokalbių su tėvais  metu 

gauname  grįžtamąją informaciją apie 

mokyklos teikiamas paslaugas, analizuojame 

teikiamų paslaugų poreikį. Atsižvelgiant į tėvų 

prašymus ir  mokyklos steigėjo skiriamas lėšas, 

mokiniams siūlomos FŠPU muzikos ir dailės 

programos ( 11 programų), bei 3 NVŠ 

programos.  Kasmet organizuojama „Atvirų 

durų  diena“, kurių metu vyksta individualūs 

pokalbiai su mokinių tėvais.2 kartus per metus 

vyksta visų klasių tėvų susirinkimai. Tėvams 

el. dienyno pagalba siunčiama informacija 

susijusi su ugdymo procesu ( individualių 

dalykų ugdymo planai).  

Tobulinti 

tradicinius 

mokyklos 

renginius. 

Mokyklos renginiuose 30% 

padaugės mokinių tėvų. 

Mokykloje kasmet vyksta 10-12 tradicinių 

renginių, kuriuose dalyvauja visų mokinių 

tėvai. Ieškoma naujų formų, apjungiančių 

mokyklos bendruomenę, į renginių 

organizavimą, vedimą įtraukiami tėvai.  

Tikslas 

1.2. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių socializacijai skatinant muzikinę švietėjišką veiklą. 

 

Uždavinys 1.2.1. Palaikyti ryšius su neformaliojo švietimo mokyklomis. 



Bendradarbiauti su 

muzikos ir meno 

mokyklomis 

aktyvinant 

mokytojų metodinę 

veiklą. 

 

Visi mokytojai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir pasidalins 

įgytomis žiniomis bei patirtimi 

su kolegomis. 

Bendradarbiaujame su Rytų Aukštaitijos meno 

ir muzikos mokyklomis: Ignalinos Miko 

Petrausko muzikos mokykla. Anykščių 

muzikos mokykla, Zarasų meno mokykla, 

Molėtų menų mokykla, Zarasų rajono Dusetų 

meno mokykla, Visagino Česlovo Sasnausko 

meno mokykla, Rokiškio R. Lymano muzikos 

mokykla, Panevėžio dailės mokykla, Panevėžio 

Vytauto Mikalausko menų mokykla, 

Nacionaline M. K.Čiurlionio menų mokykla, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Kasmet 

vyksta Rytų Aukštaitijos muzikos ir meno 

mokyklų festivalis „Aukštaitijos viltys“, 

kuriame organizuojami  mokinių koncertai, 

mokytojų seminarai- praktikumai, atviros 

pamokos.  

100% mokytojų dalyvavo bendrųjų ir 

specialiųjų kompetencijų tobulinimui skirtuose 

renginiuose šiose ugdymo įstaigose.  

Organizuoti šalies, 

rajono konkursus 

ir festivalius. 

 

Dauguma mokytojų (75%) 

bendradarbiaus su kitų rajonų 

muzikos ir meno mokyklos 

mokytojais. 

 

 Surengta   2016, 2018 m. Lietuvos vaikų ir 

jaunimo televizijos konkurso „Dainų dainelė 

rajoniniai ir regioniniai turai.  

2016, 2018 metais Nacionalinio B. Dvariono 

pianistų ir stygininkų konkurso zoniniai turai.  

Kasmet organizuojami  du tarptautiniai 

konkursai: Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Mažieji talentai“, Tarptautinis V. 

Vitaitės fortepijoninių ansamblių konkursas. 

Kasmet organizuojami rajoninis pilietinės 

dainos ir poezijos festivalis-konkursas 

„Volunge, šauk ąžuole“.  

2016, 2017 m. organizuotas  Rytų Aukštaitijos  

džiazo forumas. Kasmet vyksta  Lietuvos 

mokinių Dainuojamosios poezijos Rytų 

Aukštaitijos regioninis turas.  

2016, 2018 m. Lietuvos dainų vaikų ir jaunimo 

dainų  šventės chorų apžiūra. Šiuose 

renginiuose dalyvauja virš 70 % muzikos 

mokytojų.  

Uždavinys 1.2.2. Aktyviai  bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

Plėtoti visuomenės 

informavimo apie 

mokyklos veiklą 

būdus. 

Visa informacija laiku pasieks 

suinteresuotus asmenis 

Savalaikė informacija apie mokyklos veiklą 

pastoviai skelbiama mokyklos elektroninėje 

svetainėje, Facebook paskyroje.   

Ieškoti papildomo 

finansavimo 

galimybių  paslaugų 

kokybei užtikrinti. 

Atnaujinti muzikos 

instrumentai, sukurta skatinimo 

sistema. 

Kuriant edukacines aplinkas, įsigyjant 

priemones atsižvelgiama į bendruomenės 

nuomonę tiriamas poreikis (panaikintos 

pertvaros ir įrengta Folkloro studija, įrengta 

mažoji salė,  pagal mokytojų išreikštą poreikį 

perkami muzikos instrumentai kitos priemonės. 



Įsigyta:  fortepijonas, akordeonas, 2 elektriniai 

pianinai, birbynė, fleita, 2 armonikos, 

1cimbolai. molis, glazūra. Remontuoti (4 

akordeonai,  2 saksofonai,  2 kanklės).  

Gautas papildomas finansavimas : kelionei į 

Lenkiją vykdant Tarptautinis projektą Vokietija 

– Lenkija – Lietuva  Taikos simfonija ,,Dona 

Nobis Pacem“, mokinei Astai Dirmaitei, kuri 

dalyvavo Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų 

konkurse Čekijoje, Prahoje „PRAGUE 

STARS“, tapo  I vietos laureate. 

Ieškoma būtų kuo daugiau pritraukti  2 % GPM  

Bendradarbiauti  

su bendrojo 

ugdymo 

mokyklomis,  

kultūros 

institucijomis, 

fondais, įvairiomis 

organizacijomis 

vykdant bendrus 

projektus 

Į įvairias veiklas įsitrauks 

dauguma (75%) mokytojų. 

Mokykla palaiko glaudžius ryšius su visomis 

Utenos rajono ugdymo įstaigomis, muzikos ir 

meno mokyklomis: Užsienio partneriai: pelno 

nesiekianti asociacija „Musik und Leben“ 

(Vokietija, Vschovo I pakopos valstybinės 

muzikos mokyklos bičiulių draugija (Lenkija),  

Preili meno mokykla (Latvija).   

Mokykla bendradarbiauja su Utenos kultūros 

centru Kūrybinių industrijų centru “Taurapilis“, 

Utenos A .ir M. Miškinių viešąja biblioteka, 

Rytų Aukštaitijos bigbendu, Utenos prekybos 

centrais „Aušra“ ir „Nic“ , Utenos regiono  

keliais, fotografų klubu „Žalias skėtis“,  Plk. 

Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė Utenos 

Šaulių rinktine. Bendros veiklos planuojamos 

su fondais Užpalių Liūtų klubu, Veriovkinos 

draugija. 

Į įvairias bendradarbiavimo veiklas įsitraukia 

visi mokytojai ( 100%). 

 


