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Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2020 metų 

veiklos planas 

 

I. Bendrosios nuostatos 
 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos planą sudaro 2020 m. veiklos priemonės ir 

meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas.  
Veiklos planas parengtas išanalizavus 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo rezultatus. 

Tikslas, uždaviniai ir priemonės pasirinkti vadovaujantis 2020-2022 metų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos ir Biržų rajono savivaldybės švietimo strateginiu planu, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu  Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“. 

II. Pasiekti rezultatai ir įsivertinimas  

 
Pagrindinis 2019 metų veiklos tikslas – teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio 

meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines, edukacines 

ir profesines kompetencijas. Kokybiškai vykdyti meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas 

sudarant kuo geresnes sąlygas Biržų rajono savivaldybės vaikams ir jaunimui tenkinti muzikinio-

meninio pažinimo poreikius, stiprinant jų gabumus ir kūrybiškumą, suteikiant meninę brandą bei 

suvokimą ir plėtojant pasirinktos srities žinias. Mokytojai kūrybiškai, atsižvelgdami į kiekvieno 

mokinio individualius gabumus bei poreikius, įgyvendina dešimt formalųjį švietimą papildančio 

meninio ugdymo programų. Mokiniai, mokydamiesi pradiniame (4 metai) bei pagrindiniame (4 

metai) ugdyme, įgyja dalykines muzikines bei menines kompetencijas.  Mokykloje  vykdytos  

fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių (etninis muzikavimas), klarneto, saksofono, fleitos,  

varinių pučiamųjų instrumentų, chorinio dainavimo, pradinio dainavimo  programos, kuriose dar 

mokomasi ir bendrųjų dalykų – muzikos kultūros ir rašto pažinimo, solfedžio, antrojo muzikos 

instrumento, muzikos istorijos, solinio dainavimo, dirigavimo ir kt. dalykų. Dailės skyriuje – 

bendroji dailės programa (mokomasi piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos, skuptūros, 

keramikos ir pasirenkamųjų dalykų). Ugdymo procesas organizuojamas mokiniams sudarant 

grupines bei individualias muzikos ir dailės programas. Pamokų tvarkaraščiai yra derinami 

atsižvelgiant į mokinių užimtumą bendrojo ugdymo mokykloje ir iš kaimo važinėjančių mokinių 

poreikius (mokykloje mokosi apie 15 procentų kaimo vaikų). 

2019 – 2020 mokslo metais mokykloje mokėsi 205 Biržų rajono savivaldybės vaikai, iš jų – 

55 dailės skyriuje. Mokyklą baigė 19 mokinių, 8 iš jų – dailės skyrių. Mokykloje dirbo 26 

mokytojai, iš kurių 5 įgiję vyresniojo mokytojo, 15 mokytojo metodininko, 2 mokytojai ekspertai 

kvalifikacinę kategoriją, 4  jauni specialistai, ūkinio - aptarnaujančio personalo yra 7,75 etato. 

Mokyklos mokytojai ir darbuotojai savo kompetencijas tobulino įvairiuose šalies ir 

tarptautiniuose seminaruose. Tobulinamos bei atnaujintos mokyklos meninio ugdymo programos 

(remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.V-

48, patvirtintomis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo). Mokytojai tobulino meninio ugdymo programas, pritaikydami jas 

mokinių individualiems poreikiams. Mokytojai vedė seminarus dalindamiesi savo gerąja profesine 
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patirtimi su kolegomis iš respublikos bei kitų šalių. Mokytojos ekspertės Gražina Beleckienė ir Ala 

Fetingienė dalyvavo įvairių konkursų vertinimo komisijų darbe. Mokyklos mokytojai plėtė savo 

metodines, profesines  žinias dalyvaudami įvairiuose seminaruose, mokymuose, pleneruose. Dailės 

mokytoja metodininkė Gražina Visockienė eksponavo savo kūrybos darbus Utenos miesto viešose 

erdvėse, surengė savo bei mokinių keramikos darbų parodą Aiskrauklėje. Mokytojas metodininkas 

Vidmantas Jažauskas eksponavo savo ir mokinių tapybos darbus įvairiose parodose. 

Surengti dailės skyriaus 30-čiui skirti renginiai: buvusių ir dabartinių dailės skyriaus 

mokinių dailės paroda bei muzikos skyriaus mokinių koncertas „Skambanti akvarelė“ (Kultūros 

centre). Surengta baigusių ir baigiančiųjų mokinių keramikos darbų paroda Biržų pilyje, parodų 

ciklas miesto parodų erdvėse (Portfolio galerijoje, Vaikų galerijoje, rajono savivaldybėje, Likėnų 

biuvetėje „Vilties angelas“ ir kt.) Bauskės meno mokykloje, Utenos gimnazijoje, Subačiaus 

gimnazijoje, Aiskrauklės meno mokykloje, Lietuvos respublikos Seime, Stasio Vainiūno namuose 

ir kt.. Suorganizuota bendra Ukmergės, Kupiškio, Kėdainių, Pasvalio, Biržų meno ir muzikos 

mokyklų dailės mokinių  „Draugų paroda“ Vaikų galerijoje. Pagrindinė parodų iniciatorė mokytoja 

metodininkė Gražina Visockienė. Tęsiamas tradiniu tapęs renginių ciklas „Menaspliusaš“ Likėnų 

biuvetėje „Vilties angelas“ (edukaciniai koncertai kartu su dailės skyriaus keramikos darbų paroda), 

idėjos autorė ir organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus 

pareigas Ramutė Petronytė. Vyko tradicinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“ 

(mokytojai Rima Venskienė ir Gitas Korsakas), kompozitoriaus Vlado Jakubėno 115 gimimo 

metinių minėjimas M. K. Čiurlionio namuose, Stasio Vainiūno namuose Vilniuje ir Biržuose (l.e. 

direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė). Mokykla daugelį metų bendradarbiauja su biržiečių klubu 

„Krivulė“ Vilniuje, vyko  biržiečių kūrinių pristatymas  šiame klube (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė). Tęsiami tradiciniai sakralinės 

muzikos koncertai Šv. Jono Krikštytojo, evangelikų reformatų bažnyčioje (mokytojos metodininkės 

Viktorija Morkūnienė, Jūratė Duderienė). Įvyko II tarptautinis jaunučių chorų festivalis 

„Dainuojantys Biržai“ kultūros centre (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė). 

Įvyko senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ (mokytoja metodininkė 

Romualda Butkevičienė) kartu su senosios muzikos atlikimo mokymais, seminarais Biržuose bei 

Vilniuje Valdovų rūmuose. Mokyklos mokiniai turėjo galimybę koncertuoti Valdovų rūmuose kartu 

su žymiais senosios muzikos atlikėjais V. Norkūnu ir kt.  

Parengti ir įvykdyti projektai: Bendras Kėdainių ir Biržų muzikos mokyklų projektas: 

koncertas „Radviliada Coidunensis“ ir dailės skyriaus pleneras „Piešiame Radvilų miestą“ 

(direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė ir 

mokytoja metodininkė Gražina Visockienė), bendras Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 

ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos projektas „Muzika Lietuvos dvaruose“ – koncertai 

Ilzenbergo dvare, Rokiškio bei Biržų dvaruose (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ramutė 

Petronytė), projektas Lietuva – Italija „Muzika Vitale“ (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė), 

socializacijos projektas „Menas prieinamas visiems“, bendras projektas „Lietuva – Norvegija“ su 

mokyklos buvusia bendradarbe Rasa Paliuliene. 

Mokyklos muzikos ir dailės skyrių mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo įvairiose 

kūrybinėse stovyklose bei pleneruose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Mokykla kartu su Šv Kazimiero 

ordinu organizuoja  Muzikuojančių šeimų stovyklas „Gaidų pynė“. 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių pasiekimai ir jų dalyvavimo 

tarptautiniuose, šalies ir rajono konkursuose, parodose ir projektuose sklaida stiprina mokyklą kaip 

patikimą ir patrauklią mokinių muzikinio – meninio ugdymo įstaigą. Vaikams mokyklos vykdomos 

programos ir veikla yra įdomios ir patrauklios.  

Mokyklos platesnio kultūrinio ugdymo siekiai ir padaryti darbai nelieka nepastebėti ir 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorių, Muzikų sąjungos, Europos kamerinės muzikos 

mokytojų asociacijos (ECMTA) ir kitų meno institucijų. Palankiai mokyklos veiklą vertina Biržų 

miesto visuomenė, nes Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veikla yra ryški Biržų 

kultūriniame gyvenime.  
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III. 2020 m. veiklos priemonės  

 

Tikslas – teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius 

užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant 

dorinę, tautinę bei pilietinę brandą. 

 

Uždaviniai ir priemonės: 

1 uždavinys 

 Organizuoti meninį ugdymą sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Koordinatorius Terminai 

1.1. Mokyklos meninio 

ugdymo programų  plano 

įgyvendinimas  

Mokiniai įgys 

atitinkamas 

muzikines bei 

menines 

kompetencijas, 

turės galimybę 

realizuoti 

saviraiškos bei 

savo 

individualių 

gebėjimų 

lavinimo 

poreikius. 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

mokytoja metodininkė 

gražina Visockienė 

Per mokslo 

metus 

1.2. Organizuoti pastovų 

mokytojų individualių bei 

grupių programų 

atsiskaitomumo vykdymą 

kiekvieno dalyko 

metodinėse grupėse 

 bus išsiaiškinta 

kaip ugdomos 

pagrindinių 

mokomų dalykų 

kompetencijos 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

Kas mėnesį 

1.3. Rengti individualias  

programas, remiantis 

atnaujintomis 

bendrosiomis meninio 

ugdymo programomis, 

parengtomis pagal 

formalųjį švietimą 

papildančio meninio 

ugdymo programų 

rekomendacijas, 

patvirtintas LR švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. 

sausio 27 d. įsakymu nr.V-

48 

Pagerės  

mokinių 

bendrųjų, 

muzikinių bei 

meninių 

kompetencijų 

ugdymas 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė 

Iki 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

1.4. Tęsti mokinių kultūrinę 

socializaciją: 

1. koncertai, susitikimai,  

pašnekesiai  su žymiais 

atlikėjais bei 

muzikologais, 

Plėsis kultūrinis 

akiratis, bus 

ugdomas  

muzikinis-

meninis  skonis 

bei savojo „aš“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

vyresnioji mokytoja 

Rima Venskienė, 

2020 m. 

sausio, 

kovo, 

balandžio, 

gegužės 

mėn., 
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dailininkais:  

A.Vasiliausku, P. Kunca,  

V.Sondeckiu, E. Skuja  

R. Taločkiene,V. 

Gerulaičiu, V. Juodpusiu, 

M. Makricku, R. 

Milišiūnaite ir kt. 

2. bendri projektiniai 

renginiai su Austrijos 

draugija. 

3. bendri kultūriniai 

meniniai projektai su 

Biržų raj. savivaldybės J. 

Bielinio viešąja biblioteka. 

4. bendri kultūriniai 

projektai su Krašto 

muziejumi „Sėla“. 

suvokimas. mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokytoja metodininkė R. 

Butkevičienė 

rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

 

 

 

1.5. Tęsti mokinių meninę 

edukaciją: 

I. renginiai Biržų ir 

Bauskės muzikos ir meno 

mokyklų profesiniam, 

meniniam 

bendradarbiavimui. 

1. Bendras Biržų ir 

Bauskės mokyklų muzikos 

skyrių mokinių koncertas  

„Draugystės tiltai“ 

Kultūros centre  

2. Biržų ir Bauskės  

mokyklų dailės skyrių 

mokinių darbų  „Draugų 

paroda“ Kultūros centre 

3. „Draugų parodos“ 

eksponavimas Bauskės 

muzikos ir meno 

mokykloje. 

4. bendras šių mokyklų 

muzikos skyrių mokinių 

koncertas Rundalės pilyje. 

 

II.  Edukacinių renginių 

ciklas  „Menaspliusaš“ 

1.Dailės skyriaus 

baigiančiųjų mokinių 

paroda rajono 

savivaldybės švietimo 

skyriuje, VAIKŲ 

galerijoje.  

3. dailės skyriaus mokinių 

darbų paroda  VAIKŲ 

galerijoje,  Aiskrauklėje 

 Plėsis mokinių 

muzikinis, 

meninis akiratis. 

Bus galimybė 

mokiniams 

susipažinti su 

kitos šalies, 

turinčios savas 

tradicijas, 

menine 

muzikine 

patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suteikti 

galimybę 

mokiniams 

pasidalinti savo 

menine 

muzikine 

patirtimi su 

draugais, 

 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. 

sausio 22d. 

 

 

 

 

Sausio-

vasario 

mėn. 

 

2020 m. 

kovo mėn. 

 

 

 

 

 

2020 m. 

gegužės 5 

d. 

 

 

2020 m.  

 

Gegužės 25 

-birželio 25  

 

 

 

sausio – 

balandžio 

mėn., 

rugsėjo-
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(Latvija), Utenoje, 

Kupiškyje. 

4. Renginių ciklas 

 Likėnų biuvetėje „Vilties 

angelas“  - edukaciniai 

koncertai kartu su dailės 

skyriaus mokinių 

keramikos darbų  ir 

tapybos darbų parodomis. 

  

III. Tęsti mokinių 

koncertinę - edukacinę 

veiklą: 

1. Tradiciniai religinės 

muzikos koncertas Šv. 

Jono Krikštytojo 

bažnyčioje,  

2. nuolat vykstantys 

edukaciniai koncertai ev. 

Reformatų bažnyčioje. 

3.religinės muzikos bei 

giesmių koncertas 

Kėdainių ev. Reformatų 

bažnyčioje 

3. surengti respublikinį 

jaunųjų pianistų festivalį– 

koncertą skirtą L. Van 

Bethoveno 250 gimimo 

metinėms. 

 

4. koncertai tėveliams 

(globėjams) ir draugams. 

 

 

 

 

 

 

 

5. dalyvauti pilietiškumo 

renginiuose, organizuojant 

šioms progoms skirtus 

koncertus, dalyvaujant 

organizuojamuose 

Valstybinių švenčių 

renginiuose ir 

minėjimuose. 

6. Bendri edukaciniai 

koncertai su Kėdainių 

muzikos mokykla 

„Radviliada“  

Kėdainiuose, Biržuose. 

tėveliais, kitais 

artimais 

žmonėmis 

tenkinat 

savirealizacijos 

poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

Formuoti 

mokinių dorines 

vertybes. 

 Suteikti 

galimybę 

mokiniams 

pagroti ir 

koncertuoti su 

išskirtiniu 

instrumentu-

vargonais. 

Mokiniai turės 

galimybę 

interpretuojant 

perteikti šio 

kompozitoriaus 

kūrybą. 

Supažindinant 

tėvelius 

(globėjus )su 

atliekamais 

kūriniais turės 

galimybę 

atskleisti savo 

kūrybinius 

sumanymus. 

Formuosis  

mokinių 

tautiškumas, 

pilietiškumas. 

 

 

 

 

Formuosis 

mokinių 

istorinis 

muzikinis, 

meninis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė,  

Mokytojos metodininkės 

Viktorija Morkūnienė, 

Jūratė Duderienė. 

 

 

 

Mokytoja metodininkė 

Ina Valotkienė. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė.  

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė. 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė, 

vyresnioji mokytoja 

gruodžio 

m. 

 

mokslo 

metais 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

lapkričio 

mėn. 

 

balandžio 

gegužės, 

rugsėjis. 

spalio m. 

 

 

 

 

gruodžio 

m. 

 

 

 

 

 

Gegužės 

m. 

gruodžio 

m. 

 

 

 

 

 

2020 m.  

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 5 

d., 19 d.  
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supratimas, 

patriotizmas. 

Rima Venskienė 

1.6. Socializacijos projektai:  

1. „Muzika ir menas 

prieinamas kiekvienam“ 

(iš EU struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamas projektas). 

 

2. Muzikuojančių šeimų 

festivalio „Gaidų pynė‘ 

2020“ . Muzikuojančių 

šeimų vasaros stovykla 

Muzikos mokykloje 

 

 

Padidinti 

socialinę atskirtį 

turinčių vaikų ir 

jų šeimos narių 

integraciją per 

muzikinę 

meninę veiklą. 

Skatinti 

suvokimą, jog 

šeimos narių 

muzikinio -  

meninio 

bendravimo 

tradicijų 

ugdymas yra 

vertybė, svarbi 

ir Lietuvos 

ateičiai. 

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė  Petronytė, 

mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė, 

vyresnioji mokytoja 

Rima Venskienė. 

 

2020 m. 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

 

 

 

2020 m. 

gegužės 

28-31d.  

1.7. Mokyklos baigimo 

pažymėjimų įteikimo 

šventė: 

1. Muzikos skyriaus 

mokiniams, 

 

2. Dailės skyriaus 

mokiniams 

 Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė,  

 

 

Mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

2020 m. 

Gegužės 

 28 d. 

 

 

 

Gegužės 

28 d. 

1.8. Metodinės tarybos posėdis 

„Pagrindinių dalykinių 

kompetencijų  ugdymas“. 

2019 m. veiklos 

programos įgyvendinimo 

aptarimas. 2020 m. veiklos 

programos pristatymas. 

Įsivertinimas, 

kaip sekasi 

laikytis 

susitarimų, 

kokie rezultatai, 

kaip įgyventinti 

veiklos 

programos 

tikslai ir 

uždaviniai. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja   ugdymui, 

laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė 

2020 m. 

Sausio   

10 d. 

 

2 uždavinys 

Skatinti mokytojų profesionalumą, ugdant besimokančios organizacijos kultūrą 

 

Eil. Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Koordinatorius Terminai 

2.1. Vesti seminarus, 

meistriškumo kursus 

regiono, respublikos ir 

užsienio muzikos 

mokyklų mokytojams 

(bendradarbiaujant su 

PMC bei kt. 

institucijomis) 

Mokytojai dalinsis 

savo gerąja dalykine 

profesine patirtimi. 

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė,  

Mokytoja ekspertė 

Gražina Beleckienė, 

Mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

2020 m.  

metų 

eigoje 
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2.2. Dalyvauti 

meistriškumo 

kursuose, seminaruose 

Lietuvoje ir užsienio 

šalyse. 

 

 

Mokytojai tobulins  

kamerinio 

muzikavimo, 

senosios muzikos 

atlikimo žinias, 

bendrąsias 

muzikines menines 

kompetencijas 

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė,  

Mokytoja ekspertė 

Gražina Beleckienė, 

Mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

 

 

2020 m. 

sausio 2-

5d 

Kovo m., 

Balandžio, 

Lapkričio 

m. 

2.3. tęsti senosios muzikos 

meistriškumo 

pamokas respublikos 

bei Latvijos muzikos 

mokyklų mokytojams 

ir mokiniams 

Mokiniai ir 

mokytojai gilinsis į 

baroko muzikos 

paslaptis, mokysis 

atlikti šios epochos 

muziką.  

Mokytoja metodininkė 

R. Butkevičienė 

2020 m. 

kovo- 

Balandžio 

mėn. 

2.4. Bendradarbiaujant su 

kolegomis iš kitų 

mokyklų dalyvauti 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose 

renginiuose, 

pleneruose 

Mokytojai bei 

mokiniai tobulins 

menines išraiškos 

galimybes bei 

susipažins su kitų 

šalių menine 

patirtimi. 

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė 

Mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

 

2020 m. 

 

 

3 uždavinys 

Tęsti gabių vaikų profesinės linkmės mokymo programos įgyvendinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Koordinatorius Terminai 

3.1. Mokytojai parengs 

profesinės linkmės 

modulio ugdymo planą  

Mokiniai įgys 

atitinkamas 

kompetencijas, 

dalyvaus 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

konkursuose 

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė 

 

Vasario  mėn. 

3.2. Stengtis išsaugoti 

praktikos patikrintus 

metodus, diegiant 

inovacijas profesinės 

linkmės modulio 

programoje 

 Sąlygos 

pasiruošti 

aukštesnėms 

muzikos 

studijoms  

Direktoriaus pavaduotoja   

ugdymui, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Ramutė Petronytė 

 

Per mokslo 

metus 

   

3.3. Dalyvauti 

respublikiniuose 

profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo 

koncertuose - 

festivaliuose ir 

konkursuose Vilniuje, 

Rokiškyje ir Biržuose 

 

Galimybė 

atskleisti ir 

parodyti savo 

profesinius 

įgūdžius bei 

gebėjimus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai inanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Peronytė 

mokytojai metodininkai 

Dalia Bukienė, Ina 

Valotkienė,  

2020 m. 

Gegužės, 

lapkričio 

mėn. 
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3.4. Surengti III tarptautinį 

Algirdo Ločerio jaunųjų 

akordeonistų konkursą 

Galimybė 

parodyti įgytų 

grojimo 

akordeonu 

profesinių įgūdžių 

rezultatus, 

pasiekimus 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė, 

mokytoja ekspertė Ala 

Fetingienė 

2020 m. 

balandžio 29 

d.  

3.5. Dalyvauti 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose bei 

festivaliuose:  

 

Mokiniai atskleis 

muzikinius 

techninius, 

interpretacinius 

įgūdžius, sceninės 

kultūros patirtį. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Ramutė Petronytė, 

muzikos instrumento ir 

chorinio dainavimo 

mokytojai. 

 

2020 m.  

 

3.6. Surengti tarptautinį 

kamerinių ansamblių 

festivalį skirtą 

kompozitoriui Vladui 

Jakubėnui. 

Surengti koncertą, skirtą 

kompozitoriui Vladui 

Jakubėnui, Vilniuje, 

Stasio Vainiūno 

namuose. Susitikimas su 

muzikologu Vaclovu 

Juodpusiu. 

Mokiniai 

pasitikrins ir 

tobulins 

kamerinio 

muzikavimo 

profesinius 

įgūdžius. 

Tobulinant 

profesines žinias 

supažins su 

lietuvių 

kompozitoriaus 

Vlado Jakubėno 

kūryba,  ugdysis 

tautinė savimonė. 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti direkt. 

pareigas  R. Petronytė, 

Mokytoja metodininkė 

Violeta Sabonienė 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė 

2020 m. 

gegužės 25 d.  

 

 

2020 m. 

Gegužės 27 d. 

3.7. Parengti tęstinį projektą 

(kartu su muziejumi 

„Sėla“) „Baroko 

pavasaris Biržuose“ 

Mokiniai turės 

galimybę 

susipažinti su 

senosios muzikos 

atlikimo 

tradicijomis bei 

šios muzikos 

atlikėjais. 

Mokyt.metodininkė 

R.Butkevičienė 

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

3.8. Baigiamieji egzaminai Mokiniai atskleis 

savo profesines 

kompetencijas  

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė, 

mokytoja metodininkė 

Gražina Visockienė 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

3.9. Surengti Lietuvos vaikų 

ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų 

dainelė“ I ir II etapus 

Mokiniai dalinsis 

vokalinio 

dainavimo 

(solinio ir 

ansamblinio)  

patirtimi, 

profesiniais 

įgūdžiais. 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė, 

2020 m. 

sausio-vasario 

mėn. 
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4 uždavinys 

Kurti atitinkamas aplinkas mokinių kompetencijoms ugdyti. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Koordinatorius Terminai 

4.1. Įsigyti kompiuterinės 

įrangos. 

Geresnės 

sąlygos 

mokytojams 

ugdymo proceso 

valdymui 

vykdyti. 

 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė, 

Ūkvedys V.Šliuburys 

2020 m.  

4.2. Atlikti eilinį mokyklos 

remontą (atnaujinti 2 

klases), pakeisti likusius 

nepakeistus langus.  

Geresnės 

sąlygos ugdymui 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė 

Ūkvedys V.Šliuburys 

2020 m.  

4.3. Įsigyti  įvairių detalių 

muzikos instrumentams, 

priemonių dailės skyriui. 

Pagerės mokinių 

ugdymo kokybė 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė 

Ūkvedys V.Šliuburys 

Per mokslo 

metus 

4.4. Metodinės tarybos posėdis 

„Rezultatų analizė“ 

Įsivertinti kaip 

pasinaudota 

naujovėmis bei 

resursais, kokie 

rezultatai 

Direktoriaus ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus pareigas  

Ramutė Petronytė 

 

Birželio 4 d. 

 

Fleitos vyresnioji mokytoja pavaduojanti 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui,  

laikinai einatį direktoriaus pareigas                                                                     Rima Venskienė 

 

PRITARTA 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos tarybos posėdyje (2020-01-10 protokolas Nr.1) 


