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I. 2021 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
 

 

1. Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę, plėtoti mokinių saviraišką.  

 

Uždavinys - ugdyti vaiko asmenybę siejant ugdymą su gyvenimu. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemos 

atnaujinimas 

Patobulinta mokinių 

individualios pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema:  

vertinimas papildytas paties 

mokinio įsivertinimo rodikliu; 

parengta mokinio individualios 

pažangos ir pasiekimų 

įsivertinimo anketa; kartą per 

metus, ne mažiau kaip 60% 

pagal pagrindinio muzikinio 

ugdymo programą besimo-

kančių mokinių, atlieka 

individualios pažangos ir 

pasiekimų įsivertinimą. 

100 %. 

Parengtas atnaujintas „Dagilėlio“ 

dainavimo mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos stebėsenos ir 

vertinimo tvarkos aprašas, kuriame 

numatytas mokinio įsivertinimas ir jo 

vykdymo tvarka,  sukurta mokinio 

individualios pažangos ir pasiekimų 

įsivertinimo anketa (aprašas 

patvirtintas 2021-12-23 mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-75). 

2021 m. gegužės mėn. buvo atliktas 60 

proc. mokinių, besimokančių pagal 

pagrindinio muzikinio ugdymo 

programą, individualios pažangos ir 

pasiekimų įsivertinimas (solfedžio, 

muzikos istorijos, muzikos 

instrumento dalykų). 

Profesinės linkmės, gabių ir 

talentingų mokinių 

programų įgyvendinimas 

 

Parengtas profesinės linkmės, 

gabių ir talentingų mokinių 

ugdymo programų 

įgyvendinimo priemonių 

planas. 

Mokinių, padariusių 

individualią pažangą dalis 

20%. 

Ne mažiau kaip du kartus per 

mokslo metus, kiekvieno 

mokinio asmeninės ūgties 

poreikis tenkinamas 

pasirinktinai dalyvaujant 

koncertuose, festivaliuose, 

konkursuose. 

100 %. 

Parengtas „Dagilėlio“ dainavimo 

mokyklos gabių ir talentingų mokinių 

ugdymo programos priemonių planas 

(patvirtintas kaip „Šiaulių „Dagilėlio“ 

dainavimo mokyklos gabių ir 

talentingų mokinių ugdymo 

programos“ priedas). 

Mokinių, padariusių individualią 

pažangą dalis 23%. 

Kiekvieno mokinio asmeninės ūgties 

poreikis buvo tenkinamas pasirinktinai 

dalyvaujant koncertuose, festivaliuose, 

konkursuose 1-2 kartus per metus 

(dalis renginių dėl COVID-19 viruso 

grėsmės vyko nuotoliniu būdu). 

Mokinių dalyvavimo 

socialinių kompetencijų 

ugdyme užtikrinimas 

Ne mažiau kaip trys įstaigos 

organizuojami renginiai 

užregistruojami SKU modelio 

informacinėje sistemoje.  

Ne mažiau 15 mokinių 

dalyvaus SKU veikloje 

100 % ir viršyta. 

SKU modelio informacinėje sistemoje 

buvo užregistruoti aštuoni mokyklos 

organizuojami renginiai. Siekta į SKU 

veiklas įtraukti 22 mokinius 
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Uždavinys – plėsti neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlą ir gerinti jų prieinamumą. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Mokyklos neformaliojo 

ugdymo programos 

įgyvendinimas bendrojo 

ugdymo mokyklose  

 

Neformaliojo ugdymo 

programa  vykdoma ne mažiau 

kaip trijose bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

Ne mažiau kaip 50 bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

dalyvauja „Dagilėlio“ 

dainavimo mokyklos 

vykdomose programose.  

100 % ir viršyta. 

Neformaliojo ugdymo programa  buvo 

vykdoma trijose bendrojo ugdymo 

mokyklose: Centro ir Saulės pradinėse 

bei Jėzuitų mokyklose. 

„Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 

vykdomoje NU programoje dalyvauja 

100 mokinių.  

 

Naujų mokomųjų dalykų 

programų  įgyvendinimas  

 

Parengtos dvi naujos 

mokomųjų dalykų programos  

mokiniams, besimokantiems 

pagal pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo programas, 

neformaliojo ugdymo 

programą. 

Vykdomos dvi naujos 

mokomųjų dalykų programos, 

kuriose dalyvauja ne mažiau 

kaip du mokiniai. 

100 %. 

Įgyvendinamos kontraboso ir bosinio 

akordeono programos, dalyvauja 2 

mokiniai, besimokantys pagal 

pagrindinio muzikinio ugdymo ir 

neformaliojo ugdymo programas. 

 

Pritaikytų ugdymo 

programų vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

parengimas 

Parengtos 1-2 pritaikytos 

ugdymo programos vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

100 %. 

Parengta 1 pritaikyta ugdymo 

programa vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių  

Pedagogų švietimo 

organizavimas nuotolinio 

ugdymo, darbo su 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikais, 

IKT naudojimo srityse 

Organizuotas 1 seminaras ir 1 

mokymai mokytojams. 

Sudarytos galimybės ir sąlygos 

mokytojams tobulinti savo 

kvalifikaciją dalyvaujant 

kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose 

Mokykla  organizavo tarptautinę 

metodinę-praktinę konferenciją 

„Ateities balsai“. 25 mokytojai 

tobulino savo kvalifikaciją 

nuotolinio ugdymo, darbo su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais, IKT naudojimo 

srityse 

 

Uždavinys – suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiesiems. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Individualių konsultacijų 

mokiniams organizavimas 

1-2 kiekvieno mokytojo 

organizuotos konsultacijos 

100 % 

Gabių mokinių 

pasirodymų, koncertų 

organizavimas 

2-3 koncertai, 1-2 konkursai 

 

Organizuota 10 koncertinių kelionių 

Lietuvoje. 

Mokyklos chorai dalyvavo 5-iuose 

festivaliuose. 

Mokiniai dalyvavo konkursuose ir 

pelnė 10 prizinių vietų. 

Gabių muzikai vaikų 

paieška 

10-20 mokinių 

 

 

100 % 
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Uždavinys - tobulinti tėvų informavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašo 

parengimas 

Parengtas ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas 

100 % 

Atvirų pamokų mokinių 

tėvams organizavimas 

 

6-8 atviros pamokos, aptarimai 100 %. 

Atviros pamokos tėvams 

organizuotos nuotoliniu būdu. 

 

Koncertų mokinių tėvams 

organizavimas  

6-10 koncertų  100 %.  

Organizuoti  7 mokinių koncertai. 

Informacijos mokyklos 

internetiniame tinklalapyje 

atnaujinimas ir operatyvus 

informacijos pateikimas 

Pagal reikalavimus atnaujinta 

ir patalpinta informacija 

mokyklos internetiniame 

tinklalapyje. Operatyvi, 

aiškesnė ir detalesnė 

informacija tėvams 

100 % 

Mokinių tėvų įtraukimas į 

mokyklos veiklą 

Aktyvus tėvų dalyvavimas 

organizuojant pagalbą 

mokyklai (3-4 renginiai) 

100 % 

Bendrų mokinių, mokytojų 

ir tėvų išvykų 

organizavimas 

Organizuota 1 išvyka Nepavyko įgyvendinti dėl COVID-19 

viruso grėsmės,  pasaulinės 

pandemijos bei karantino paskelbimo  

  

Uždavinys - stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, plėtojant saviraiškos galimybes. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Tarptautinio vaikų ir 

jaunimo chorų festivalio 

organizavimas 

Chorų pasirodymai, 150-200 

dalyvių 

Nepavyko įgyvendinti dėl COVID-

19 viruso grėsmės  bei karantino 

šalyje paskelbimo 

Mokyklinės solfedžio 

olimpiados 4-8 klasių 

mokiniams organizavimas 

Organizuota mokyklinė 

solfedžio olimpiada, 40-60 

dalyvių 

100 %. 

Solfedžio olimpiada organizuota 

nuotoliniu būdu. 

Solfedžio viktorinos 1-3 

klasių mokiniams „Aš ir 

solfedžio“ organizavimas 

Organizuota viktorina,  

60-80 dalyvių 

100 %. 

Solfedžio viktorina organizuota 

nuotoliniu būdu. 

Mokyklos kolektyvų 

koncertai miesto ugdymo, 

kitose įstaigose 

8-10 koncertų 75 %. 

Mokyklos  chorai dalyvavo 6 

koncertuose miesto ugdymo, kitose 

įstaigose. Nepavyko pilnai 

įgyvendinti dėl COVID-19 viruso 

grėsmės  bei karantino šalyje 

paskelbimo 

Instrumentinės muzikos 

koncertų mokykloje ir 

miesto ugdymo įstaigose 

organizavimas 

4-5 koncertai 100 %. Organizuoti du virtualūs 

instrumentinės muzikos koncertai, 

vienas koncertas mokykloje, vienas 

koncertas mieste. 

Chorų dalyvavimas šalies, 

tarptautiniuose festivaliuose, 

koncertinėse kelionėse 

Lietuvoje ir užsienyje 

Paruošti 4 chorai, dalyvauta 3-

4 festivaliuose, 10 konc. 

kelionių 

100 %. Paruošti 4 chorai, organizuota 

10 koncertinių kelionių Lietuvoje. 

Mokyklos chorai dalyvavo 5-iuose 

festivaliuose. 
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Uždavinys – įsivertinti mokyklos veiklos kokybę. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimas 

Iki 2021 m. kovo 1 d.  

įvykdytas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas. 

Išanalizuoti mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatai. 

Pasirengtas mokyklos veiklos 

kokybės tobulinimo planas 

2021metams. 

100 %. 

 

Uždavinys - gerinti mokinių ugdymo sąlygas. 

 

Priemonės Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

Poilsio vietų įrengimas Įrengta 1 poilsio vieta 

mokiniams  

100 %. 

Įrengta vieta mokinių poilsiui (III a. 

fojė). 

Mokymo priemonių 

įsigijimas 

Įsigyta 10 vnt. mokymo 

priemonių 

100 % ir viršyta.   

Mokykla įsigijo bosinį akordeoną, 

garso kolonėlę bosiniam akordeonui, 

du garso stiprintuvus Yamaha, 

interaktyvų informacinį ekraną, 

septynis išmaniuosius planšetinius 

kompiuterius, du skaitmeninius 

pianinus, pianiną Petrof, 30 solfedžio 

vadovėlių. Buvo atnaujintos dvi 

mokymo priemonės (pučiamieji 

instrumentai).  

Mokyklinio inventoriaus 

įsigijimas 

Įsigyta mokyklinio 

inventoriaus 8 vnt. 

100 % . 

Vienas kabinetas aprūpintas 

mokykliniais baldais. 

Patalpų pritaikymas 

neįgaliesiems bei 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

 

Parengtas projektas, kuriame 

numatyti: 

- panduso žmonėms su negalia 

įrengimas; 

- lauko laiptų, nuovažų 

remontas ar įrengimas; 

- neįgaliųjų automobilių 

stovėjimo vietų, judėjimo 

trasos žmonėms turintiems 

judėjimo ar regėjimo negalią 

įrengimas; 

- vestibiulio patalpose 3-jų 

sustojimų apie 600 kg 

keliamosios galios lifto, 

pritaikyto žmonėms turintiems 

judėjimo ar regėjimo negalią 

įrengimas. 

Projektas dar yra rengiamas. Projekto 

rengėjas – MB „Metodinė 

architektūra“. Užsakovas – Šiaulių 

miesto savivaldybė 
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II. 2022 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – siekti aukštesnių mokinių ugdymosi pasiekimų ir užtikrinti pažangą. 

 

Uždavinys Priemonė Atsakingas Data Partne-

ris 

Laukiamas rezultatas 

1.1. Pagerinti 

mokinių, 

besimokan-

čių pagal 

FŠPU ir NU 

programas, 

pasiekimus 

1.1.1. Sisteminės 

mokymosi 

pagalbos 

kiekvienam 

mokiniui teikimo  

tvarkos 

sukūrimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Per 

metus 

 Sukurta sisteminės 

mokymosi pagalbos 

kiekvienam mokiniui 

teikimo, gerinant vaikų 

pasiekimus ir užtikrinant 

ugdymosi pažangą, tvarka. 

 

1.1.2. Gabių ir 

talentingų 

mokinių 

programos 

priemonių plano  

įgyvendinimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Per 

metus 

 4-5 mokiniams skiriamas 

pagilintas dalyko mokymas. 

Mokiniui skirtos 1-2 

individualios konsultacijos 

per mėnesį pagal poreikį. 

Organizuoti 2-3 gabių 

mokinių pasirodymai, 

koncertai. 

Mokiniai dalyvaus 2-3 

konkursuose. 

1.1.3. Mokinių  

ugdymosi 

pasiekimų ir 

pažangos 

priežiūros 

užtikrinimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Per 

metus 

 1-2 kartus per metus 

vykdoma pasiekimų pokyčio 

refleksija. 

100 proc. mokinių 

programai pasibaigus padaro 

pažangą,  perkeliami į 

aukštesnę klasę ir tęsia  

ugdymą (si) aukštesniu 

lygiu.   

1.1.4. Mokinių 

dalyvavimo 

socialinių 

kompetencijų 

ugdyme 

užtikrinimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Per 

metus 

Šiaulių 

m. 

bendrojo 

ugdymo 

įstaigos 

3-5 mokyklos organizuojami 

renginiai užregistruojami 

SKU modelio informacinėje 

sistemoje.  

20-25 mokiniai dalyvaus 

SKU veikloje 

1.2. Ugdyti 

mokinių 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetenci-

jas, plėtojant 

saviraiškos 

galimybes 

 

1.2.1. Mokinių, 

mokyklos 

kolektyvų 

koncertai 

mokyklos 

bendruomenei 

Chorų 

mokytojai 

Per 

metus 

M-klos 

tėvų 

komite-

tas 

Organizuoti 4-6 koncertai 

1.2.2. Mokinių, 

mokyklos 

kolektyvų 

koncertai miesto 

ugdymo, kitose 

įstaigose 

 

Metodinės 

grupės 

 

Per 

metus 

 

Sociali-

niai  

m-klos 

partne-

riai 

 

Organizuoti 5-6 koncertai 
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1.2.3. Chorų 

dalyvavimas 

šalies, tarptau-

tiniuose festiva-

liuose, koncerti-

nėse kelionėse 

užsienyje 

 

Chorų 

mokytojai 

Per 

metus 

Sociali-

niai  

m-klos 

partne-

riai 

Paruošti 4 chorai, dalyvauta 

2-3 festivaliuose, 

organizuotos 2 koncertinės 

kelionės 

1.2.4. XI respub-

likinio vaikų 

meno festivalio 

„Aš – mažytė 

pasaulio dalis“ 

organizavimas 

Dainavimo 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Gegužės  

mėn. 

Šiaulių 

m. savi-

valdybė, 

sociali-

niai  

m-klos 

partne-

riai 

Organizuotas festivalis, 70-

80 dalyvių -„Dagilėlio“ 

mokyklos mokiniai  

1.2.5. VI 

respublikinio 

jaunųjų choro 

dainininkų ber-

niukų ir jaunuolių 

instrumentinės 

muzikos festiva-

lio „Muzikos gar-

sai“ 

organizavimas 

Muz. 

instrumentų

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Balan-

džio-

gegužės  

mėn. 

Šiaulių 

m. savi-

valdybė, 

sociali-

niai  

m-klos 

partne-

riai 

Organizuotas festivalis, 10-

20 dalyvių -„Dagilėlio“ 

mokyklos mokiniai  

1.2.6. VI Šiaulių 

miesto muzikos 

(menų) mokyklų 

solfedžio 

konkurso 

organizavimas 

Muzikos 

teorijos 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Kovo-

balan-

džio 

mėn. 

Šiaulių 

1-oji ir 

„Dainų“ 

muzikos 

m-klos 

Organizuotas konkursas, 6-8 

dalyviai -„Dagilėlio“ 

mokyklos mokiniai. 

Pelnytos 4 prizinės vietos 

1.2.7. Mokyklinės 

solfedžio 

olimpiados 

organizavimas 

Muzikos 

teorijos 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Lapkri-

čio-

gruodžio 

mėn. 

 Organizuota olimpiada,  

20-30 dalyvių 

1.2.8. Solfedžio ir 

muzikos istorijos 

viktorinų 

mokiniams 

organizavimas 

Muzikos 

teorijos 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Gegužės 

mėn. 

Sociali-

niai  

m-klos 

partne-

riai 

 

Organizuotos viktorinos, 30-

40 dalyvių 

2. Tobulinti švietimo pagalbą stiprinant kiekvieno mokinio kompetencijų ugdymą (si). 

 

2.1. Tobulinti 

švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

teikimo 

sistemą  

2.1.1. Atnaujinto 

švietimo pagalbos 

mokiniui teikimo 

tvarkos aprašo 

parengimas 

Mokyklos 

administra-

cija, 

metodinė 

taryba 

Per 

metus 

 Parengtas atnaujintas 

švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašas. 
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2.1.2.  NU  

programų 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

įgyvendinimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Nuo 

spalio 

mėn. 

Centro 

pradinė, 

Saulės 

pradinė, 

Jėzuitų 

m-klos 

Neformaliojo ugdymo 

programa  vykdoma trijose 

bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

60-80 bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių dalyvauja 

„Dagilėlio“ dainavimo 

mokyklos vykdomoje 

programoje.  

2.1.3.  Mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

Mokyklos 

administra-

cija 

Per 

metus 

Mokyto-

jų 

kvalifi-

kacijos 

tobu-

linimo 

įstaigos 

Organizuotas seminaras 

mokytojams apie mokinių 

ugdymosi pažangos ir 

mokymosi motyvacijos 

skatinimą. 

70-80 proc. mokytojų 

patobulina savo profesines 

kompetencijas dalyvaudami 

įvairiose kvalifikacijos 

tobulinimo programose. 

3. Užtikrinti funkcionalesnę mokinių ugdymo organizavimo valdymo sistemą. 

 

3.1. Tobulinti 

mokinių 

ugdymo 

organizavimo 

apskaitą, tėvų 

informavimą, 

bendravimą 

ir bendradar-

biavimą 

3.1.1. Naujos 

mokinių ugdymo 

organizavimo ir 

tėvų informavimo 

apskaitos 

įdiegimas 

Mokyklos 

administra-

cija 

Nuo 

rugsėjo 

mėn. 

 Parengti elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatai. 

Įdiegtas elektroninis 

dienynas. 

 

3.1.2. Atvirų 

pamokų mokinių 

tėvams 

organizavimas 

Metodinė 

taryba 

Per 

metus 

 Organizuotos 6-8 atviros 

dainavimo ir solfedžio 

pamokos, aptarimai 

metodinėse grupėse 

3.1.3. Renginių 

mokinių tėvams 

organizavimas  

Metodinė 

taryba 

Per 

metus 

 Organizuoti 2-3 renginiai 

mokinių tėvams 

3.1.4. Informa-

cijos mokyklos 

internetiniame 

tinklalapyje 

atnaujinimas ir 

operatyvus 

informacijos 

pateikimas 

Renginių 

organizato-

rius 

Gegužės 

mėn. ir 

per 

metus 

 Pagal poreikį operatyviai 

atnaujinama informacija 

mokyklos internetiniame 

tinklalapyje teikiama ne 

vėliau kaip 3 dienos iki 

įvykio (renginio) ir ne vėliau 

kaip kitą dieną po įvykio 

(renginio). 

3.1.5. Bendrų  

mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

išvykų 

organizavimas 

Mokyklos 

administra-

cija, klasių 

mokytojai 

 

Per 

metus 

Kaimo 

turizmo 

sodyba 

„Miego 

klinika“ 

Organizuota 1 išvyka 

4. Kurti modernią, vaiko emocinį ir intelektualinį tobulėjimą skatinančią ugdymo aplinką. 

 

4.1. Gerinti 

mokinių 

ugdymo 

sąlygas 

4.1.1. Poilsio 

vietų įrengimas 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Per 

metus 

Sociali-

niai 

mokyk-

los part-

neriai 

Įrengta 1 poilsio vieta 

mokiniams  
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4.1.2.  Mokymo 

priemonių 

įsigijimas 

 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

 

Per 

metus 

  

Įsigyta 10 vnt. mokymo 

priemonių 

 4.1.3. Mokyklinio 

inventoriaus 

įsigijimas 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Per 

metus 

 Įsigyta mokyklinio 

inventoriaus 8 vnt. 

 

 

 

 

4.1.4. Patalpų 

pritaikymas 

neįgaliesiems bei 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Per 

metus 

Šiaulių 

m. 

savival-

dybė 

Parengtas projektas, kuriame 

numatyti: 

- panduso žmonėms su 

negalia įrengimas; 

- lauko laiptų, nuovažų 

remontas ar įrengimas; 

- neįgaliųjų automobilių 

stovėjimo vietų, judėjimo 

trasos žmonėms turintiems 

judėjimo ar regėjimo negalią 

įrengimas; 

- vestibiulio patalpose 3-jų 

sustojimų apie 600 kg 

keliamosios galios lifto, 

pritaikyto žmonėms 

turintiems judėjimo ar 

regėjimo negalią įrengimas. 

 

 

 

_______________________________ 

 
 

 

 

 


