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JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS  

2023 M. VEIKLOS PLANAS  

I. SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Rengiant 2023 metų Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos planą remtasi strateginiu veiklos planu, atsižvelgta į 

vykdomą veiklą bei turimus išteklius.  

2. Mokyklos veiklos planą rengė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 143 

sudaryta darbo grupė.   

II. SKYRIUS  SITUACIJOS ANALIZĖ  

  

Mokyklos mokinių skaičius sausio 1 d. duomenimis:  

  

Metai  Bendras mokinių 

skaičius  

Muzikos 

skyriaus  

mokinių skaičius   

Dailės skyriaus 

mokinių 

skaičius  

Šokio skyriaus 

mokinių skaičius  

Ankstyvojo 

ugdymo ugdytinių 

skaičius  

Suaugusiųjų 
ugdymo mokinių  

skaičius  

2022 m.  324 152 59 64 32 17 

2023 m.  362 147 61 80 59 15 

  

Mokinių, kuriems taikoma mokesčio lengvata, skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus sausio 1 d. duomenimis:  

  

Metai  Bendras mokyklos mokinių 

skaičius   

Mokinių, kuriems taikoma 

mokesčio lengvata, skaičius 

Procentas nuo bendro mokinių 

skaičiaus  

2022 m.  324 32 10 %  

2023 m.  362 37 10%  

  

 

 

 



Mokinių iš miesto, iš Jurbarko ir kaimyninio rajono mokinių skaičius sausio 1 d. duomenimis:  

  

Metai  Bendras 
mokyklos  

mokinių skaičius   

Mokinių iš miesto skaičius  Mokinių iš rajono skaičius  Mokinių iš kaimyninio 

rajono skaičius  

2023 m.  362 236 109 17 

  

 Kelionės į mokyklą išlaidos kompensuojamos visiems iš Jurbarko rajono atvykstantiems ir pateikusiems prašymus mokiniams. 

Pavežamų mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičius sausio 1 d. duomenimis:  

  

Metai  Bendras mokyklos mokinių 

skaičius   

Pavežamų mokinių skaičius  Procentas nuo bendro mokinių 

skaičiaus  

2022 m.  324 10 3 %  

2023 m.  362 7 2% 

  

Mokykloje dirba 26 mokytojai. Vidutinis pedagoginio darbo stažas – 24 metai, vidutinis mokyklos mokytojų amžius – 48 metai, iš 

jų: 20-35 metų 8 mokytojai, 35-50 metų 5 mokytojai,  50-65 metų 9 mokytojai ir virš 65 metų 4 mokytojai.  Mokytojų kvalifikacija:  

   

Metai Mokytojas Vyresnysis mokytojas  Mokytojas metodininkas Mokytojas ekspertas  

2022 m.  4 12  10 0  

2023 m.  5 11 10 0 

  

2022 m. mokykla išleido 22 absolventus, iš jų: 4 muzikos, 8 dailės ir 10 šokio skyriaus mokinius. Muzikos FŠPU programos mokiniai 

buvo pirmieji pabaigę 8-erių metų trukmės programą. Pradinio ugdymo programą baigė 30 mokinių. Iš jų: 16 muzikos, 8 dailės ir 6 šokio 

skyriaus mokiniai. Mokslą mokykloje užbaigė  3 išplėstinio ugdymo ir 2 meninės saviraiškos programų mokiniai. 

2022 rugsėjo 1 d. pradėjo lankyti mokyklą 65 FŠPU programų mokiniai, 5 meninės saviraiškos programos mokiniai, 36 ankstyvojo 

ugdymo programos ugdytiniai. 10 pageidavusių lankyti dailės programą, kurių negalėjome priimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., parašė prašymus 

priimti nuo 2023 rugsėjo 1 d. Į ankstyvojo ugdymo programą, negalėjome priimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., 7 ikimokyklinio amžiaus mokinių. 

Jie bus pakviesti lankyti, kai tik atsiras galimybė. 

2021 m. parengtas ir įgyvendinamas Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos 2021-2023 m. strateginis planas, kurio prioritetai - ugdymo 

kokybė ir prieinamumas, aktyvi ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė bei moderni, skatinanti veikti aplinka. 

Mokykloje įgyvendinamos muzikos, dailės, šokio pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir meninės 

saviraiškos, išplėstinio, ankstyvojo meninio bei suaugusiųjų muzikos ir dailės neformalaus ugdymo programos. Mokinių mokymosi motyvacija 



stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla, surengta virš 30 mokyklos lygmens renginių, suteikta savirealizacijos galimybė įvairių 

gabumų mokiniams koncertų, parodų tėveliams metu. Virš 30 kartų dalyvauta  renginiuose bendradarbiaujant su rajono institucijomis. Mokiniai 

ir mokytojai atstovavo  mokyklai virš 10 festivalių ir 40 konkursų įprastu ir nuotoliniu būdu, kuriuose 1 kartą pelnė Grand prix apdovanojimą, 

2 kartus apdovanoti aukso medaliu, 1 karta sidabro medaliu, 16 kartų mokiniai apdovanoti 1-ąja vieta, 9 kartų įvertinti 2-ąja  ir 12 – 3-ąja vieta. 

Ne viename konkurse mokiniai tapo laureatais, diplomantais, buvo apdovanoti specialiais prizais. Už pasiektus aukštus rezultatus meno srityje 

pateiktos paraiškos ir nugalėtojai apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis premijomis.  

Ugdymo proceso metu taikyti netradiciniai ugdymo metodai: surengtos 6 edukacinės išvykos; Šakių ir Jurbarko meno mokyklų dailės 

skyrių mokinių plenerai Gelgaudiškyje ir Raudonėje; smuiko klasės mokinė dalyvavo meistriškumo kursuose su prof. Rusne  Mataityte  

„Jaunojo  smuikininko  technikos pagrindai  ir  efektyvūs  mokymo  metodai“ Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. Ta pati smuiko klasės 

mokinė buvo pakviesta į tęstinio vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ vasaros stovyklą, kurią organizavo Klaipėdos Stasio 

Šimkus konservatorija.  

  Meno mokyklos kolektyvai dalyvavo respublikiniuose renginiuose: pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, mokyklos jaunučių 

choras, tradicinių kanklių ansamblis „Smilga“, meno mokyklos šokio skyriaus mokiniai dalyvavo Tauragės apskrities dainų šventėje „Karšuvos 

žemės vaikai“; Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėje Klaipėdoje dalyvavo jaunių ir jaunučių chorai, tradicinių kanklių ansamblis „Smilga“; 

XXI-ajame Žemaitijos ir Klaipėdos  krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „TRIMITATIS“ mokyklą atstovavo tradicinių 

kanklių ansamblis „Smilga“, mokykla perėmė keliaujančio festivalio vėliavą ir 2023 metais festivalį rengs Jurbarke.  

  Organizavome: virtualus respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivaliui „Šokim šokim, Lietuvėle“ vaizdo įrašus atsiuntė 37 

kolektyvai, festivalio vaizdo medžiaga patalpinta YouTube platformoje https://youtu.be/ShpSTneWp3o; respublikinis muzikos, šokio ir dailės 

edukacinis projektas -festivalis „ARTE BAROCCA“; I-asis respublikinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Padūduokim draugiškai 

Jurbarke“; trečią kartą vykdyta mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla ir repeticijos su profesionalų kolektyvo 

pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ meno vadovu, dirigentu, buvusiu mokyklos mokiniu Giedriumi Vazniu; I-asis respublikinis šokių 

konkursas „Pašvaistė“.  

  2022 m. mokykla dirbo sėkmingai. Sudaromos sąlygos mokinių kompetencijų ugdymui, kuris organizuojamas atsižvelgiant į jų 

asmenybę, galimybes ir poreikius. Mokykloje sėkmingai ugdomi ir mokiniai su specialiaisiais poreikiais. Metodinėse grupėse buvo 

išanalizuotos dalykų ugdymo programos, jos atnaujintos, patvirtintos ir registruotos NŠPR. Nuosekliai įgyvendinama gerosios patirties sklaida, 

aptariami mokinių pasiruošimai koncertams, festivaliams, konkursams, egzaminams, pasiekimai. Diskutuojama, kaip ugdyti mokinių 

muzikalumą, kūrybiškumą, sceninį meistriškumą, mokymosi motyvaciją. Suorganizuota apie 50 akademinių koncertų, egzaminų, perklausų, 

darbų peržiūrų, stebimi koncertai, parodos ir kita mokytojų ir mokinių veikla. Suteikta savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams 

koncertų, parodų tėveliams metu. 

  2022 rudenį išrinkta nauja Mokinių taryba, naujas Tėvų tarybos narys, mokinių ir tėvų atstovai į Mokyklos tarybą.  

 Suorganizuoti  meistriškumo kursai mokiniams ir mokytojams: saksofono - „Mokinio ir pedagogo bendravimo ypatumai“ (lektorius Dainius 

Karžinauskas), „Šiuolaikinės tūbos atlikimo technikos. Tūbos solo atlikimo ypatumai“ (lektorius buvęs mūsų mokyklos mokinys Giedrius 

Steponaitis, tūba) ir „Akompanimento ir ansamblinio muzikavimo vaidmuo jaunojo pianisto ugdymo procese“ (lektorius Linas Dužinskas, 

fortepijonas).  

https://youtu.be/ShpSTneWp3o


  Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais: suorganizuota bendra meninė 

veikla su trimis muzikos ir meno mokyklomis. Palaikant bendradarbiavimą su Kriuleni (Moldova) meno mokykla, dalyvauta, jų surengtame 

tarptautiniame menų festivalyje „Wonders of Art“. Tęsiamas bendradarbiavimas su Jurbarko evangelikų liuteronų Kristijono Donelaičio 

parapijos bendruomene, kartu dalyvaujant projekte „Instrumentų karalius kviečia“ ir festivalyje „Jubiliate“.  Pasirašytos naujos  

bendradarbiavimo sutartys su: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Jurbarko kultūros centru. 

  Mokyklos darbuotojai ir administracija dalyvavo įvairių konkursų vertinimo komisijų darbe, mokytojai parengė asmenines koncertines 

programas socialinių partnerių renginiuose. Dailės mokytojos parengė, gavo finansavimą ir įgyvendino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programą „Lidijos Meškaitytės pasaulis miniatiūroje“. Darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

mokytojai rengia kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas, vienai mokytojai suteikta  mokytojo metodininko kategorija, vienai mokytojai - 

koncertmeisterio metodininko kvalifikacinė kategorija, vienai mokytojai - vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Visi darbuotojai pagal 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarką įvertinti už praėjusių metų vykdytas užduotis, jiems skirtos einamųjų 

metų užduotys. Mokyklos veiklos ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybai.  

         Gegužės mėnesį atlikta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo anketinė apklausa. Jos išvados ir rezultatai panaudojami mokyklos veiklos 

ir ugdymo kokybei gerinti. Po 2020 m. lapkričio mėnesį atlikto išorinio mokyklos veiklos kokybės vertinimo nurodytų tobulintinų aspektų, 

patobulinta: veiklų prieinamumas (rodiklis 5.4.) – atnaujinta mokyklos internetinė svetainė; fizinė ugdymo aplinka ir priemonės (rodiklis 10.) 

– dviejose grupinio ugdymo klasėse įrengta vaizdo technika.  

 

III. SKYRIUS 

  STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

Mokyklos prioritetai  

● Ugdymo prieinamumas ir kokybė.  

● Aktyvi ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė.  

● Moderni, skatinanti veikti aplinka.   

  

1. Tikslas. Užtikrinti meninio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

  
Uždaviniai  Priemonės  

  

Atsakingas  Laikas  Laukiamas rezultatas, rodiklis    

Didinti mokymo  Tarpdalykinė integracija.  Direktoriaus  2023 m.  Organizuojamos  ne  mažiau  kaip  dvi  

 



(si) patrauklumą 

bei efektyvumą.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

 integruotos veiklos.  

Netradicinių ugdymo metodų taikymas: 

kūrybinės stovyklos, išvykos ir pan.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Organizuojamos  kūrybinės  stovyklos, 

edukacinės išvykos ir pan.  

Šiose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 40 

procentų mokyklos mokinių.  

IKT taikymas siekiant ugdymosi (o) 

kokybės ir patrauklumo.  

Direktorius   Visi mokytojai pamokose turės galimybes 

naudoti IKT. 

Mokytojų iniciatyvumo ir kūrybiškumo 

skatinimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2023 m.  Pamokose bus taikomi kūrybiški metodai, 

tobulinama dėstymo metodika, organizuojamos 

iniciatyvos mokyklos bendruomenei.   

Ne mažiau nei pusė mokyklos mokytojų 

reguliariai dalinsis savo gerąja patirtimi dirbant 

netradiciniais metodais, organizuos atviras 

veiklas, ar iniciatyvas mokyklos bendruomenei.  

Renginių  tėvams  ir  su 

 tėvais organizavimas.   

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Tėvai bendraus su mokytojais, suvoks ugdymo 

proceso ypatumus, ugdysis tėvų kaip meno 

vertintojų kultūra.   

Kiekvienos klasės mokinių tėvams bus 

organizuojamas ne mažiau nei vienas renginys 

per metus, juose dalyvaus ne mažiau nei 60% 

mokinių tėvų.   

Skatinti mokinių 

motyvaciją 

mokytis ir 

prisiimti 

atsakomybę už 

savo mokymąsi,  

Susitikimų su buvusiais mokyklos 

mokiniais organizavimas. Gero, 

motyvuojančio pavyzdžio pateikimas 

mokyklos mokiniams.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Suorganizuotas bent vienas susitikimas su 

buvusiais mokyklos mokiniais.  

Ugdymo  turinio  diferencijavimas  ir  Direktoriaus  2023 m.  Padidės  mokinių  motyvacija  mokytis,  

 



didinti ugdymosi 

savivaldumą.  

individualizavimas.  pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

 pasitikėjimas, savigarba.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo tyrime mokiniai 

ir mokinių tėvai įvertins, jog mokiniai atlieka jų 

pajėgumą atitinkančias užduotis.  

Mokinių  mokymosi 

 savivaldumo didinimas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  65 proc. mokinių padedami mokytojo, gebės 

išsikelti mokymosi tikslus.  

Mokinių skatinimas organizuoti renginius, 

vesti koncertus, parodų atidarymus.  

Direktorius,  

mokytojai  

  

2023 m.  Mokiniai įgaus pasitikėjimo, kels sau 

aukštesnius ugdymosi tikslus. Bus 

įgyvendinama ne mažiau nei viena mokinių 

iniciatyva.  

Tobulinti vadovų, 

mokytojų ir 

darbuotojų 

profesinę 

kvalifikaciją ir 

kompetenciją.  

Naujų, kvalifikuotų specialistų paieška.   Direktorius  

  

2023 m.  Bus įdarbinti nauji kompetentingi, kvalifikuoti 

specialistai.  

Palankių sąlygų profesinei kvalifikacijai 

stiprinti sudarymas.  

Direktorius  

  

2023 m.  Gerės darbuotojų profesinės kompetencijos. 

  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Mokytojai tobulins savo kvalifikaciją 

atsižvelgdami į darbo krūvio sandaroje 

numatytą laiką veikloms, susijusioms su 

profesiniu tobulėjimu. Kartą per metus pateiks 

kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas.  

Dalijimasis gerąja patirtimi.   Direktorius  

  

2023 m.  Dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

darbuotojai metodinėse grupėse ar mokytojų 

susirinkimuose pristatys patobulintas 

kompetencijas ir švietimo naujoves.  

Edukacinių kelionių, seminarų mokykloje 

mokytojams organizavimas.  

Direktorius,  

mokytojai  

  

2023 m.  Kiekvienas mokytojas turės galimybę ne mažiau 

kaip kartą per metus dalyvauti edukacinėje 

kelionėje ar seminare mokykloje.  

Mokytojų atestacijos vykdymas    2023 m.  3 mokytojai įgis aukštesnę kvalifikaciją, didės 

įgijusių aukštesnę  kvalifikaciją pedagoginių 

darbuotojų skaičius.  

Tobulinti 

mokyklos veiklos  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimo tobulinimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

2023 m.  Veiklos kokybės įsivertinimo tyrimuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 55% mokyklos  

 



įsivertinimo 

tyrimo 
organizavimą ir 

duomenimis  

pagrįstų 

sprendimų 

priėmimą.  

 ugdymui   bendruomenės.  

Užtikrinti greitą, 

patikimą 

informacijos 

sklaidą, apie 

mokyklos veiklą .  

Glaudus bendradarbiavimas su 

žiniasklaida.  

 Direktorius 2022 m.  Ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį 

žiniasklaidoje bus pateikiama informacija apie 

svarbiausias mokyklos pedagogų, ugdytinių arba 

jų tėvų veiklas.  

Plėtoti mokyklos 

meninę švietėjišką 

veiklą.  

Mokyklos tradicijų puoselėjimas.   Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Didės pilietinė bei tautinė savimonė, bus 

užtikrintas kultūros tradicijų tęstinumas iš kartos 

į kartą.  

Kasmet bus organizuojami ne mažiau 4 

tradiciniai mokyklos renginiai.  

Renginių  mokykloje  inicijavimas 

 ir organizavimas.   

Direktorius  

  

2023 m.  Stiprės bendruomenės narių socialinis ir 

kūrybinis aktyvumas.   

Didės skaičius mokinių ir mokinių tėvų 

dalyvaujančių mokyklos renginiuose. Bus 

surengta ne mažiau 10 veiklų mokykloje  

Tautos ir krašto kultūros puoselėjimas.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Meninėje ir ugdomojoje veikloje bus įtrauktas 

Lietuvos ir Jurbarko krašto kūrėjų kūrybos 

atlikimas, tyrinėjimas.   

Aktyvus mokinių dalyvavimas rajono, 

šalies, tarptautiniuose festivaliuose, 

konkursuose, parodose, šventėse,  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

2023 m.  90 procentų mokinių dalyvaus rajono, šalies, 

tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, 

parodose, šventėse, edukaciniuose renginiuose.   

 edukaciniuose renginiuose.  ugdymui,  

mokytojai  

  

  



Respublikinių festivalių organizavimas  Direktorius, 

direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui  

  

2023 Organizuoti ne mažiau kaip 2 respublikiniai 

festivaliai ar konkursai. 

Tobulinti ir ugdyti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūrą.  

Bendradarbiavimas  su  socialiniais 

partneriais.  

  

  

Direktorius  

  

2023 m.  Puoselėjami,  plėtojami  nenutrūkstantys 

bendradarbiavimo ryšiai.  

Socialiniai partneriai palankiai vertins bendras 

veiklas. Surengtos 1-2 bendros veiklos.  

Sąlygų profesionalių atlikėjų koncertams, 

meniniams projektams vykti mokykloje 

sudarymas ir susitikimų su žymiais meno 

žmonėmis organizavimas.  

Direktorius  2023 m.  Mokykla bus meno ir kultūros židinys.  

Mokykloje ne rečiau kaip kartą per metus bus 

organizuojami renginiai, kuriuose dalyvaus 

profesionalūs menininkai.  

Mokinių,  jų  tėvų  ir 

 mokytojų bendravimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Reguliariai organizuojami ugdymo pasiekimų ir 

meninės veiklos aptarimai.  

Mokinių ir jų tėvų veikla  mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, akcijose, 

projektuose, viešnagėse.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai  

2023 m.  Bendruomenės  nariai  dalyvaus 

 mokyklos veikloje.  

Įgyvendinama ne mažiau kaip viena mokinių tėvų 

iniciatyva per metus.  

  

2. Tikslas. Kurti estetišką, saugią, jaukią ir sėkmingam mokymui(si) pritaikytą aplinką, turtinti materialinę bazę.  

  

 

Uždaviniai  Priemonės  Pasiekimo 

laikas  

Atsakingas  Ištekliai  Laukiamas rezultatas  



Gerinti meno 

mokyklos 

erdves.  

Mokyklos interjero tobulinimas.  2023 m.  Direktorius, 

ūkvedys   

 Pajamos  už  

teikiamas 

paslaugas, 

paramos, 

biudžeto lėšos  

Sukurta estetiška, moderni įveiklinanti, 

skatinanti kūrybiškumą ir saviraišką ugdymo 

aplinka. Gautas finansavimas ir atliktas 

koridorių remontas, įrengtos poilsio erdvės, 

pakeista choreografijos salės grindų danga. 

Mokyklos inventoriaus  

atnaujinimas.   .   

2023 m Direktorius, 

ūkvedys 

Pajamos už  

teikiamas 

paslaugas, 

paramos,  

biudžeto,  

mokymo  

reikmių lėšos   

 

Mokinių poilsio erdvėms, grupinio ugdymo, 

klasėms nupirkti modernūs daugiafunkciniai 

baldai 

Kokybiškų muzikos 

instrumentų ir ugdymo 

procesui reikalingų modernių 

priemonių  įsigijimas.  

2023 m.  Direktorius,  

ūkvedys  

  

 Pajamos  už  

teikiamas 

paslaugas, 
paramos,  

biudžeto,  

mokymo  

reikmių lėšos   

Nupirkti kokybiški muzikos instrumentai,  

Pagal poreikį aprūpinama būtinomis mokymo 

priemonėmis.  

  

Sceninės aprangos šokio 

skyriaus sceniniams 

ansambliams įsigijimas.  

   

2023 m.  Direktorius,  

ūkvedys  

  

 Pajamos  už  

teikiamas 
paslaugas, 

paramos,  

biudžeto,  

mokymo  

reikmių lėšos  

  Įsigyti sceniniai kostiumai šokio klasės 

mokiniams.  

Mokyklos  IKT  bazės 

modernizavimas.  

2023 m.  Direktorius, 

ūkvedys  

 Pajamos  už  

teikiamas 
paslaugas, 
paramos,  

biudžeto,  

mokymo  

reikmių lėšos  

Vienoje grupinio ugdymo klasėje įrengta 

vaizdo technika, įrengta kompiuterinė klasė. 



Gražinti, 

įveiklinti  

mokyklos 

aplinką. 

Papildomo  finansavimo 

galimybių paieška paslaugų 

kokybei užtikrinti.  

2023 m.  Direktorius,  

ūkvedys  

  

Žmogiškieji  

ištekliai  

  

Gavus finansavimą, būtų rekonstruotas 

mokyklos pastatas, įrengtos trūkstamos 

patalpos.  

 Mokyklos aplinkos 

atnaujinimas ir pritaikymas 

ugdymui, mokinių poilsiui ir 

koncertinei veiklai.  

2023 m.  Direktorius,  

ūkvedys  

  

Pajamos 

teikiamas 

paslaugas, 

paramos, 

biudžeto, 

lėšos.  

už  Sutvarkytas įvažiavimas ir vidinė automobilių 

stovėjimo aikštelė.  

  

  

IV. SKYRIUS   

POSĖDŽIAI  

  

Eil. 

Nr.  

Savivaldos institucijos 

pavadinimas  

Darbo turinys  Data  Atsakingas  

1  Mokytojų tarybos posėdis  2022-2023 m. m. pirmo pusmečio veiklos plano bei ugdymo 

proceso analizė; 2022 m. strateginių tikslų įgyvendinimo analizė.  

Sausis  V. Binkauskas  

2  Mokyklos tarybos posėdis  2023 m. Mokyklos veiklos plano aptarimas.  Gruodis A. Daučianskas 

4  Atestacinės komisijos 

posėdžiai 

Dėl mokytojų kvalifikacinės kategorijos nustatymo pagal 2023-

2025 m atestacijos programą.  

Gegužė ir 

gruodis 

M. Buitkuvienė   

  

5  Mokytojų tarybos posėdis  Veiklos kokybės įsivertinimo pristatymas.  Birželis  M. Buitkuvienė   

  

6  Mokytojų tarybos posėdis  2022-2023 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas;  

Ugdymo plano 2023-2024 m. m. projekto svarstymas.  

Birželis  M. Buitkuvienė  

7  Mokyklos tarybos posėdis  Mokyklos ugdymo plano 2022–2023 m. m. aptarimas.  Birželis  A. Daučianskas 

8  Mokytojų tarybos posėdis  2022-2023 m. m. mokyklos veiklos apžvalga; 2022-2023 m. m.  

prioritetų pristatymas.  

Rugpjūtis  V. Binkauskas  

9  Mokytojų tarybos posėdis  Individualių, teminių planų aptarimas.  Rugsėjis  M. Buitkuvienė   

V. Binkauskas  

10  Mokinių tarybos posėdis  2022-2023 m. m. tarybos veiklos apžvalga; 2023-2024 m. m.  

veiklos plano sudarymas, pirmininko rinkimai.  

Rugsėjis  M. Buitkuvienė   

  



11  Tėvų tarybos posėdis  2022-2023 m. m. tarybos veiklos apžvalga; 2023-20244 m. m.  

veiklos plano sudarymas.  

Rugsėjis  M. Buitkuvienė   

  

12  Atestacinės komisijos 

posėdis  

Dėl 2024-2026 m. atestacijos programos svarstymo  Gruodis M. Buitkuvienė   

13  Mokyklos tarybos posėdis  Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą, 

dokumentų svarstymas.  

Pagal atskirus 

pranešimus  

A. Daučianskas 

14  Mokytojų tarybos posėdis  Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų pristatymas bei 

aptarimas.   

Pagal atskirus 

pranešimus  

V. Binkauskas  

  

  

  

V. SKYRIUS   

PRIEŽIŪROS PLANAS  

  

Eil. 

Nr.  
Tema  Atsakingas  Data  Aptariama  

1  Pamokų tvarkaraščiai   M. Buitkuvienė   Sausis   

Rugsėjis  

Mokytojų taryboje, individualiai  

2  Mokymosi sutarčių pasirašymas  G. Gvozdas        

M. Buitkuvienė   

Rugsėjis  Individualiai  

3  Mokinių asmens bylos  M. Buitkuvienė   Per mokslo metus  Mokytojų taryboje, individualiai  

4  Elektroninis dienynas  M. Buitkuvienė   Per mokslo metus  Mokytojų taryboje, individualiai  

5  Individualių ugdymo programų, teminių planų 

įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė  

M. Buitkuvienė   Per mokslo metus  Mokytojų taryboje  

6  Pamokų, perklausų, peržiūrų, akademinių koncertų, 

keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų stebėjimas ir 

rezultatų aptarimas  

G. Gvozdas  

M. Buitkuvienė  

  

Per mokslo metus  Mokytojų taryboje  

7  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo, atsižvelgiant į 

mokyklos tikslus ir ugdymo turinį, priežiūra  

M. Buitkuvienė  Per mokslo metus  Mokytojų taryboje  

8  Mokykloje organizuojamų renginių priežiūra  G. Gvozdas Per mokslo metus  Informaciniuose pasitarimuose  

9  Mokinių saugumo mokykloje priežiūra  Mokytojai  Per mokslo metus  Mokytojų taryboje, 

informaciniuose pasitarimuose  

  

  



VI. SKYRIUS  

                                 FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA  

  

Eil. 

Nr.  
Tema  Atsakingas  Data  

1  Mokyklos ūkinės veiklos priežiūra  R. Bakšienė  Nuolat  

2  
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas ir kontrolė  M. Buitkuvienė R. 

Bakšienė  

Nuolat  

3  
Mokinių  mokesčių už mokslą kontrolė  R. Laskevičienė  

Mokytojai  

Nuolat  

4  Sąmatos rengimas  R. Laskevičienė  Spalis  

5  
Mokyklos inventorizacija  R. Bakšienė Komisija  Gruodis  

6  Mokyklos buhalterinės apskaitos priežiūra  R. Laskevičienė  Nuolat  

7  Viešieji pirkimai  R. Bakšienė  Nuolat  

8  Darbuotojų darbo ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos priežiūra  R. Bakšienė  Nuolat  

9  Techninio personalo darbo priežiūra  R. Bakšienė  Nuolat  

 

 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos   

2023 m. veiklos plano priedas  

 

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS 

2023 M.  UGDOMOSIOS, MENINĖS, METODINĖS IR KITOS VEIKLOS PLANAS   

 

Edukacinė programa Jurbarko lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikams  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Sausis  G. Gvozdas 

Mokytojai 

Konkursas „Drezdeno žiemos žvaigždės“ (aplankant Meiseno porceliano 

muziejų ir Želiazova Volia F. Šopeno muziejų).  

Pažintinės ekskursijos Drezdeno ir Vroclavo miestuose 

 

Lietuva,  

Lenkija,  

     Vokietija  

 

Sausis J. Misiūnienė 

 



XXX – Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso ( 1 – turas) 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Sausis  V. Bakšys, 

 M. Apulskis, 

 V. Binkauskas  

 K. Murza 

Tarptautinis FAI piešinių konkursas Vilnius Sausis    L. Rušienė 

   I. Bosaitė 

Dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda  „Animaciniai herojai Vincento 

van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“ 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla 

Sausis   I. Bosaitė 

  

7 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Debesų klajonės pagal Rene 

Magritą“ 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla 

Sausis   I. Bosaitė 

  

Muzikos, šokio, dailės klasių bendra popietė „Draugystės rate“, skirta Antano 

Sodeikos gimtadieniui  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla 

Sausis  

 

  M. Buitkuvienė 

6 dailės klasės mokinių darbų paroda „Optinės iliuzijos“. Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Sausis- 

kovas 

  L. Rušienė 

  

XXX – Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso ( 2 – turas)    

 

Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 

Vasaris V. Bakšys, 

M. Apulskis, 

V. Binkauskas  

K. Murza 

2 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Ledo paukštis“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Vasaris I. Bosaitė 

6 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda  „Animaciniai herojai Vincento van 

Gogho paveiksle „Žvaigždėta naktis“ 

Viešoji biblioteka Vasaris   I. Bosaitė 

  

Respublikinis XX Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursas Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 

Vasaris V. Vasiliauskienė 



XII Lietuvos jaunųjų atlikėjų virtualus konkursas „Linksmoji polkutė 2023 

skirtas Alytaus r.meno ir sporto mokyklos 45-mečiui paminėti 

Alytaus r. meno ir 

sporto mokykla 

vasaris  R. Balčiūnienė 

  

IV Respublikinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas-festivalis  Šiaulių 1-ji muzikos 

mokykla  

Vasaris 

 

J. Misiūnienė 

IV tarptautinis muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų projektas-konkursas 

„Muzikos spalvos“ 

Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla  

Vasaris 

 

D. Švedienė 

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytojos ekspertės 

dr. G.Kondrotaitės seminaras fortepijono mokytojams 

Kauno 1-ji muzikos 

mokykla 

Vasaris 

 

 D. Švedienė 

 J. Misiūnienė 

 Antano Sodeikos vardo jaunųjų atlikėjų festivalis Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Vasaris  G. Gvozdas 

 M. Buitkuvienė 

 R. Šličkutė 

 I. Janauskaitė 

 I. Bosaitė 

 

Dailės skyriaus mokinių erdvinės kompozicijos paroda „Pasaulio kaukės“. Mokykla Vasaris - 

Kovas 

  I. Bosaitė 

Tradicinė dailės mokinių darbų paroda Naujamiesčio progimnazijoje. Naujamiesčio 

progimnazija 

Vasaris - 

Kovas 

  L. Rušienė 

  

Tradicinė popietė „Padainuosim mes sustoję“, skirta Lietuvių kalbos dienoms  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

 

Kovas 

M. Buitkuvienė  

J. Lekavičienė  

A. Samys   

J. Žemliauskienė  

Koncertai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai  Pagal atskirus 

nurodymus  

Kovas  G. Gvozdas, 

Mokytojai  

Respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių  festivalis „Šokim šokim, 

Lietuvėle“  

Pagal atskirus 

nurodymus 

Kovas  I. Janauskaitė  

7 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Debesų klajonės pagal Rene 

Magritą“. 

  

 Viešoji biblioteka Kovas   I. Bosaitė 



V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas "Skambioji klaviatūra" Kaišiadorių meno 

mokykla 

Kovas   J. Misiūnienė 

XXIII-Asis Lietuvos Pučiamųjų Orkestrų Čempionatas  

 

Palanga  Kovas V. Bakšys 

G. Gvozdas  

K. Murza 

M. Apulskis 

V. Binkauskas 

II Respublikinis virtualus jaunųjų smuikininkų konkursas „Poco a poco“ Vilnius Kovas 

 

V. Račkauskienė 

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai 2023“ Prienų muzikos 

mokykla  

Kovas 

 

 D. Švedienė 

 J. Misiūnienė 

2-3 klasės grafinės raiškos darbų paroda ,, Bundanti gamta - atgyjančios spalvos“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Kovas- 

Balandis 

   L. Rušienė 

7 dailės klasės mokinių baigiamųjų darbų tarpinės peržiūros 

  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Kovas - 

Balandis 

   I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

  

XXX – Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso ( 3 – turas) 
Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 

Kovas - 

Balandis 

 M. Apulskis 

 V. Bakšys 

 V. Binkauskas  

 K. Murza 

 

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės sk. mokinių pleneras Šakių raj.   Šakių raj. Balandis   I. Bosaitė 

  L. Rušienė 

Fortepijoninių pjesių popietė chorinio dainavimo mokiniams „Drauge“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Balandis   Z. Liktienė 

 

Tarptautinė šokio diena  Pagal atskirus 

nurodymus 

Balandis    I. Janauskaitė  

III Respublikinis klarnetininkų konkursas "CLARINETTO VIRTUOSO" 

(nuotolinis) 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Balandis  V. Binkauskas 



Koncertas „Sugrįžimai“. Dalyvauja Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 

absolventas Alanas Užemeckas ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 

mokinė Ugnė Preimonaitė 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Balandis 

 

 V. Račkauskienė 

Koncertas, skirtas tarptautinė šeimos dienai Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gegužė R.Česnulevičiūtė 

Nuotolinis respublikinis kanklininkų konkursas „Dainuojančios kanklės 2023“ Klaipėdos J. Kačinsko 

muzikos mokykla 

Gegužės  R. Balčiūnienė 

4 dailės klasės mokinių darbų paroda ,,Mikropasaulis“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla 

Balandis -  

Gegužė 

  L. Rušienė 

  

XXII tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“  Jurbarkas  Gegužė Visi  

Koncertas, skirtas mamos dienai  Mokykla  Gegužė   I. Janauskaitė  

Mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas- vakaronė "Graži mūsų šeimynėlė.."  

mokyklos bendruomenei, skirta Šeimos dienai. 

 

Mokykla Gegužė  R. Šličkutė 

 M Buitkuvienė 

Seminaras fortepijono mokymo metodikos klausimais Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gegužė 

 

 D.Švedienė 

 J.Misiūnienė 

V Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario mozaika"            

  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gegužė  D. Švedienė      

J. Misiūnienė 

Ekskursija V Respublikinio jaunųjų pianistų festivalio „Pavasario 

mozaika“dalyviams į Sudargo piliakalnius 

Šakių rajonas, 

Sudargas 

Gegužė 

 

 D. Švedienė 

 J. Misiūnienė 

7 dailės klasės mokinių baigiamųjų darbų peržiūros. 

  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Gegužė    I. Bosaitė  

   L. Rušienė 



Dailės pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimas. Darbų 

pristatymas – paroda tėveliams ir visuomenei. 

  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Gegužė    I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

Orkestro „Šventė“ koncertas „Jurbarko krašto dūdoriams atminti“  

  

 

Jurbarkas Gegužė  V. Bakšys, 

 G. Gvozdas,  

 M. Apulskis, 

 V. Binkauskas  

 K. Murza 

Tradicinis renginys miesto mokyklų pradinukams „Į meno šalį“  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gegužė   G. Gvozdas 

 Mokytojai  

Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Pop kanklės 2023“ Klaipėdos J. Kačinsko 

muzikos mokykla 

Birželis  R. Balčiūnienė 

 Lietuvos vakarų krašto dainų šventė 
Klaipėda Birželis 

 R. Balčiūnienė 

Akcija ,,Skambantis parkas“ Dvaro parkas Birželis  G. Gvozdas 

 Mokytojai  

 Tėvų taryba 

Respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas „Emocijos 2021“ Jurbarko kultūros 

centras 

Birželis  I. Janauskaitė 

Vaikų chorų šventė “Mes čia” Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Birželis  M. Buitkuvienė 



Mokslo metų pabaigos šventė Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Birželis  G. Gvozdas 

 M. Buitkuvienė 

 K. Murza 

 V. Bakšys 

 M. Apulskis 

 V. Binkauskas 

Dailės pagrindinio ugdymo programos mokinių pusmečio pasiekimų patikrinimas. 

Darbų pristatymas – paroda tėveliams ir visuomenei. 

Mokykla Birželis - 

Rugpjūtis 

   I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

Pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Rugpjūtis  K. Murza 

 V. Bakšys, 

 G. Gvozdas,  

 M. Apulskis, 

 V. Binkauskas 

Naujų mokslo metų atidarymo šventė     

  

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Rugsėjis   G. Gvozdas   

 M. Buitkuvienė  

Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“   Jurbarko kultūros 

centras 

Rugsėjis  I. Janauskaitė 

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės klasės mokinių pleneras  Panemunės pilis Rugsėjis    I. Bosaitė  

   L. Rušienė 

Pažintinė - edukacinė išvyka į ,,Art Vilnius 2023“ 

  

Vilnius Spalis    I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

Tarptautinė muzikos diena, koncertas skirtas paminėti 

A. Šabaniausko 120-osiomis gimimo metinėms 
Pagal atskirus 

nurodymus 

Spalis  R. Šličkutė 

2-3 klasės grafinės raiškos darbų paroda ,,Kas pasislėpė tarp lapų“   Spalis - 

Lapkritis 

   L. Rušienė 

Suaugusiųjų ugdymo programos mokinių renginys Jurbarko bendruomenei 

„Išdrįsk atsiverti menui“  

 Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Lapkritis    G. Gvozdas 

  M. Buitkuvienė  

XI Tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas Panevėžys Lapkritis 

  

   L. Rušienė 



6 dailės klasės mokinių erdvinės kompozicijos paroda „Meksikietiškos mirties 

kaukės“. 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Lapkritis    I. Bosaitė 

Respublikinis šokių konkursas ,,Pašvaistė“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Lapkritis   I. Janauskaitė 

Dailės 7 klasės mokinių darbų paroda socialine tematika ,,Šiandienos altoriai“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Lapkritis - 

Gruodis 

   L. Rušienė 

Antro instrumento mokinių koncertas tėvams ir draugams „Draugystė“  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gruodis    L. Antanaitis  

Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkursas „Dainų dainelė 2023“ Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla 

Gruodis   R. Šličkutė 

Šokių konkursas „Holly Jolly Dance 2021“ Mažeikiai Gruodis   I. Janauskaitė 

Senovinės muzikos koncertas chorinio dainavimo skyriaus mokiniams  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla  

Gruodis   Z. Liktienė 

  R. Vaznienė 

  J. Žemliaskienė 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas „Kalėdinis 

atvirukas“. 

Vilnius Gruodis    I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

    



Advento muzikos koncertas Jurbarko bendruomenei  Jurbarko Švč.  

Trejybės bažnyčia  

Gruodis    R. Česnulevičiūtė  

Visų skyrių ir klasių mokinių tėvų susirinkimai-kalėdiniai koncertai  Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykla   

Gruodis    M. Buitkuvienė     

Mokytojai  

Kalėdinė puošyba   mokykla Lapkritis    L. Rušienė  

  I. Bosaitė 

  R. Balčiūnienė 

  A. Daučianskas 

  Mokinių taryba 

Dailės klasių mokinių darbų paroda kalėdine tematika Mokykla Gruodis    I. Bosaitė 

   L. Rušienė 

Kvalifikaciniai meniniai renginiai respublikoje ir rajone  Pagal nurodymą  Nuolat    Mokytojai  

  

  

  

  


