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 Šiauliai 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2020-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1.Tenkinti mokinių 

pažinimo, ugdymosi ir 

saviraiškos poreikius, 

sudaryti palankias 

sąlygas vaikų 

socializacijai 

  

1.1.Užtikrinti optimalų 

neformalaus vaikų 

švietimo prieinamumą ir 

paslaugų įvairovę 

1.1.1. mokyklos teikiamų 

paslaugų įvairovės 

išlaikymas (3 programos, 

380 mokinių);  

1.1.1.1. Įgyvendinta. Mokykla vykdo: 

1. Pradinio muzikinio ugdymo 

programą; 

2. Pagrindinio muzikinio ugdymo 

programą; 

3. Neformaliojo muzikinio ugdymo 

programą. 

Mokinių skaičiaus spalio 1d. – 383  

1.1.2. mokinių iš socialiai 

remtinų šeimų, mokinių su 

negalia ugdymas                

(5 mokiniai); 

1.1.2.1. Įgyvendinta. Iš socialiai 

remtinų šeimų ir vaikų su negalia 

mokėsi 7 mokiniai 

1.1.3. profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo modulio 

įgyvendinimas (programa 

gabiesiems) (73 mokiniai). 

1.1.3.1. Įgyvendinta. Pagal profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo modulio 

programą mokėsi 73 mokiniai 

1.2.Užtikrinti ugdymo 

kokybę, plėtoti mokinių 

saviraišką 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas, 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas STEAM 

ugdymo srityje (10 

seminarų); 

1.2.1.1. Įgyvendinta pilnai. Mokyklos 

darbuotojai kvalifikaciją tobulino 15-

oje seminarų. Pedagogai STEAM 

ugdymo srityje kvalifikaciją tobulino 2-

juose seminaruose, savišvietos būdu 

įgijo žinių, mokėjimų ir įgūdžių IKT 

naudojimo ugdymo procese srityje, 

vykdant nuotolinį ugdymą. 

1.2.2. metodinės veiklos 

tobulinimas (organizuota 1 

1.2.2. 2. Įgyvendinta ir viršyta:  buvo 

vykdomi tarptautinės konferencijos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarptautinė konferencija, 

vestos 4 atviros pamokos); 

„Ateities balsai“ paruošiamieji darbai, 

priimta 14 asmenų delegacija iš Kinijos, 

vesta 10 dainavimo, solfedžio, muzikos 

instrumento dalykų atvirų pamokų 

užsienio pedagogams 

1.2.3. mokyklos chorų 

koncertinių kelionių 

Lietuvoje ir užsienyje 

organizavimas 

(10 kelionių, 150 mokinių); 

Organizuotos 5 koncertinės kelionės 

Lietuvoje, dalyvavo per 200 mokinių. 

1. Berniukų ir jaunuolių choro 

„Dagilėlis“ koncertinė kelionė Papilėje; 

2.  Berniukų ir jaunuolių choro 

„Dagilėlis“  koncertinė kelionė 

Kuršėnuose;  

3. Berniukų ir jaunuolių choro 

„Dagilėlis“  koncertinė kelionė 

Šiluvoje; 

4. 2-os kl.  berniukų choro koncertinė 

kelionė Vilniuje;    

5. 3-ios kl. berniukų choro koncertinė 

kelionė Vilniuje; 

1.2.4. respublikinių ir 

tarptautinių festivalių 

organizavimas ir 

dalyvavimas 

(organizuoti 2 festivaliai, 

dalyvauta 4 festivaliuose, 

dalyvių skaičius – 300, 

pelnytų prizinių vietų, 

diplomantų  - 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Mokykla planavo organizuoti  XI vaikų 

meno festivalį „Aš – mažytė pasaulio 

dalis“, VI jaunųjų choro dainininkų 

berniukų ir jaunuolių instrumentinės 

muzikos festivalį „Muzikos garsai“. Dėl 

COVID-19 viruso grėsmės bei 

karantino paskelbimo šalies mastu 

festivaliai buvo atidėti. 

Dalyvauta  festivaliuose:  

1. Respublikiniame berniukų chorinio 

dainavimo mokyklų projekte 

„Dainuojantis fortepijonas“,  

skirtame Kauno berniukų chorinio 

dainavimo mokyklos „Varpelis“ 30 – 

mečiui; (nuotolinis. Dalyvavo 5 

dalyviai). 

2. V Respublikiniame akordeono 

muzikos festivalyje „Laiko ritmu“ 

Kauno 1-oje muzikos mokykloje (2 

dalyviai); 

3. Tęstiniame projekte „Lietuviais 

esame mes gimę“, skirtame Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai Šiaulių 

kultūros centre. 

Dalyvių skaičius – 72 dalyviai 

4. „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 2-

os klasės ir 3-os klasės ansambliai pelnė 

2 prizines vietas respublikiniame 

konkurse „Dainų dainelė“ (14 dalyvių). 

5.Berniukų ir jaunuolių choras 

„Dagilėlis“ dalyvavo nuotoliniame 

tarptautiniame chorų festivalyje-

konkurse „Rimini 2021“. Pelnytas 



sidabro diplomas. (45 dalyvaviai). 

6.II Šiaulių regiono festivalis „Laiko 

horizontai“ (2 dalyviai). 

7. XXVIII respublikinis J.Pakalnio 

jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais instrumentais konkursas. 

(1 diplomantas). 

 

1.2.5. Mokinių įtraukimas į 

socialinių kompetencijų 

ugdymą (SKU 

modelis)(mokinių skaičius – 

30) 

Įstaigos organizuojami renginiai buvo 

užregistruojami SKU modelio 

informacinėje sistemoje iki 2020 m. 

kovo 15 d. Po to registracija nebuvo 

vykdoma, nes dėl COVID-19 viruso 

grėsmės bei karantino paskelbimo šalies 

mastu veiklos nevyko ir SKU veiklose 

mokiniai negalėjo dalyvauti. 

2. Stiprinti mokyklos 

materialinę ir techninę 

bazę. 

    

2.1. Modernizuoti ir 

atnaujinti mokymo bazę 

2.1.1. ugdymo aplinkos 

modernizavimas, vietų 

mokinių poilsiui įrengimas    

(įsigytos 2 priemonės, 

įrengta 1 poilsio vieta) 

Įgyvendinta ir viršyta.   

Įsigytos 2 interaktyvios lentos, trys 

nešiojami kompiuteriai. 

Įsigyta moderni koncertų salės 

koncertinio apšvietimo įranga. 

Įsigyta moderni muzikos klausymo 

aparatūra (1 klasėje). 

Įrengta dalies klasių garso izoliacija. 

Įrengtos dvi poilsio vietos.  

2.1.2. mokyklinių baldų 

atnaujinimas, mokymo 

priemonių įsigijimas  

(2 vienetai) 

Įgyvendinta ir viršyta. Įsigyti 

mokykliniai baldai (16 kompl.),  21 vnt. 

mokymo priemonių.  

2.2. Gerinti mokyklos 

edukacines aplinkas 

2.2.1. ugdymo aplinkos 

atnaujinimas (90 proc.) 

90 proc. pagerintos mokyklos 

higieninės sąlygos.  

Veidrodžiai higieninėse patalpose (9 

vnt.), veidrodžiai klasėse (7 vnt.), 

apsauginis skydelis (40 vnt.), 

apsauginės kaukės (900 vnt.), rankų 

dezinfekavimo skystis (10l.), 

dezinfekavimo servetėlės 

instrumentams (15 dėž.). 

 

2.2.2. einamasis patalpų 

remontas, inventoriaus 

priežiūra  

Atliktų darbų skaičius – 54. 

METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

1. Tobulinti ugdymo 

kokybę, plėtoti mokinių 

saviraišką. 

  

1.1. Ugdyti vaiko 

asmenybę siekiant 

nuolatinės jos ūgties 

1.1.1. Vaiko asmenybės 

ūgties kompetencijų 

ugdymo tvarkos aprašo 

Parengtas vaiko asmenybės ūgties 

kompetencijų ugdymo tvarkos aprašas 



rengimas 

 1.1.2. Mokinių dalyvavimo 

socialinių kompetencijų 

ugdyme užtikrinimas 

Įstaigos organizuojami renginiai buvo 

užregistruojami SKU modelio 

informacinėje sistemoje iki 2020 m. 

kovo 15 d. Po to registracija nebuvo 

vykdoma, nes dėl COVID-19 viruso 

grėsmės bei karantino paskelbimo šalies 

mastu veiklos nevyko ir SKU veiklose 

mokiniai negalėjo dalyvauti. 

1.2. Tobulinti muzikos 

teorijos ir muzikos 

instrumento dalykų 

ugdymo turinį 

1.2.1. Mokomųjų dalykų 

ugdymo turinio 

modernizavimas pradinio ir 

pagrindinio muzikinio 

ugdymo programose, 

neformaliojo ugdymo 

programoje  

Muzikos teorijos pamokose pradėtos 

naudoti kompiuterinės Mozabook, 

Sibelius programos; mušamųjų 

instrumentų, fleitos instrumento 

pamokose pradėtos naudoti modernios 

muzikos priemonės (elektroniniai 

būgnai, Nuvo jFlute) 

 

 1.2.2. Pedagogų švietimo 

organizavimas STEAM 

ugdymo srityje 

Organizuotas seminaras mokytojams 

„STEAM: patyriminės veiklos, 

keičiančios tradicines pamokas“. 

Organizuotas 8 mokytojų švietimas 

seminare „Inovatyvių metodų 

panaudojimas klasėje organizuojant 

integruotas STEAM veiklas“. 

1.3. Suteikti pagalbą 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų ir 

gabiesiems 

 

 

1.3.1. Individualių 

konsultacijų mokiniams 

organizavimas 

 

Organizuotos 1-2 kiekvieno mokytojo 

konsultacijos 

 1.3.2. Gabių mokinių 

pasirodymų, koncertų 

organizavimas 

Berniukų ir jaunuolių choras 

„Dagilėlis“ dalyvavo Šiaulių miesto 

garbės piliečio inauguracijos iškilmėse 

Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus 

katedroje. 

Organizuoti 2 nuotoliniai koncertai: 

instrumentinės muzikos vakaras ir 

„Dagilėlio“ choro kalėdinis koncertas. 

 

 1.3.3. Gabių muzikai vaikų 

paieška 

Pritraukta mokytis „Dagilėlio“ 

mokykloje 20 gabių muzikai vaikų  

 

1.4. Tobulinti tėvų 

informavimą, 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

1.4.1.  Naujos tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo ir 

švietimo tvarkos parengimas 

Parengtas naujas tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo ir švietimo 

tvarkos aprašas 

 1.4.2.  Atvirų pamokų 

mokinių tėvams 

organizavimas 

Organizuotos 8 atviros pamokos 

tėvams, jų aptarimai 

 1.4.3. Koncertų mokinių 

tėvams organizavimas 

Organizuoti 2 nuotoliniai koncertai 

mokinių tėvams.  

 



 1.4.4. Operatyvus 

informacijos mokyklos 

internetiniame tinklalapyje 

pateikimas 

Buvo teikiama operatyvi, aiškesnė ir 

detalesnė informacija tėvams 

 1.4.5. Mokinių tėvų 

įtraukimas į mokyklos 

veiklą 

Buvo planuotas aktyvus tėvų 

dalyvavimas organizuojant pagalbą 

mokyklai, tačiau dėl COVID-19 viruso 

grėsmės bei karantino paskelbimo šalies 

mastu veiklos nevyko. 

 1.4.6. Bendrų  

mokinių, mokytojų ir tėvų 

išvykų organizavimas 

Buvo planuotos 1-2 išvykos, tačiau dėl 

COVID-19 viruso grėsmės bei 

karantino paskelbimo šalies mastu 

veiklos nevyko. 

1.5. Stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją, 

plėtojant saviraiškos 

galimybes 

 

1.5.1.  XI Respublikinio 

vaikų meno festivalio „Aš – 

mažytė pasaulio dalis“ 

organizavimas 

 

Buvo planuoti chorų pasirodymai, 

paroda, tačiau dėl COVID-19 viruso 

grėsmės bei karantino paskelbimo šalies 

mastu veiklos nevyko. 

 1.5.2. VI Respublikinio 

jaunųjų choro dainininkų 

berniukų ir jaunuolių 

instrumentinės muzikos 

festivalio „Muzikos garsai“ 

organizavimas 

Buvo planuota organizuoti festivalį, 

tačiau dėl COVID-19 viruso grėsmės 

bei karantino paskelbimo šalies mastu 

veiklos nevyko. 

 1.5.3. VI Šiaulių miesto 

muzikos (menų) mokyklų 

solfedžio konkurso 

organizavimas 

Buvo planuota organizuoti konkursą, 

tačiau dėl COVID-19 viruso grėsmės 

bei karantino paskelbimo šalies mastu 

veiklos nevyko. 

 1.5.4. Mokyklos kolektyvų 

koncertai miesto ugdymo, 

kitose įstaigose 

Buvo planuota surengti 8-10 koncertų, 

tačiau dėl COVID-19 viruso grėsmės 

bei karantino paskelbimo šalies mastu 

veiklos nevyko.  

 1.5.5. Chorų dalyvavimas 

šalies, tarptautiniuose 

festivaliuose, koncertinėse 

kelionėse užsienyje 

Buvo planuota paruošti 4 chorus, 

dalyvauti 3-4 festivaliuose, 1 koncertinė 

kelionė, tačiau dėl COVID-19 viruso 

grėsmės bei karantino paskelbimo šalies 

mastu veiklos nevyko. 

1.6. Gerinti mokinių  

ugdymo sąlygas 

1.6.1. Koncertų salės 

modernizavimas 

Įsigyta moderni koncertų salės 

koncertinio apšvietimo įranga, 

įdiegta garso stiprinimo aparatūra  

 1.6.2.  Mokymo priemonių 

įsigijimas 

Įsigyta moderni muzikos klausymo 

aparatūra (1 klasėje); 

įsigytos interaktyvios lentos (2 klasėse)  

 1.6.3. Mokyklinio 

inventoriaus įsigijimas 

Įsigyta mokyklinio inventoriaus 16 

komplektų. 

 

 

 

 

 

 

 


