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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

                    Įgyvendinamas 2021 m. parengtas 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).  

 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“.  

 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. 

                   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. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 



1.1.Užtikrinti 2022-

2023 mokslo metų 

Ugdymo plano 

vykdymą. 

Įgyvendinamas 

2022-2023 mokslo 

metų ugdymo 

planas, atitinkantis 

rekomendacijas, 

patvirtintas 

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“. 

1.1.1. Su steigėju suderintas 

finansavimas Ugdymo 

planui įgyvendinti. 

1.1.2. Mokytojams 

suformuoti darbo krūviai, 

kad būtų užtikrintas 

Ugdymo plano 

įgyvendinimas. 

1.1.3. Užtikrinta galimybė 

(pagal Ugdymo planą) 4 ir 8 

klasių muzikos programų 

mokiniams dirbti su 

koncertmeisteriu.  

1.1.1.1.Su 

steigėju 

suderintas 2022-

2023 m. m. 

Ugdymo plano 

finansavimas. 

1.1.1.2. 

Mokytojams 

suformuoti darbo, 

kad pilnai būtų 

įgyvendinamas 

Ugdymo planas.  

1.1.1.3. Sudarytos 

galimybės  4 ir 8 

klasių mokiniams 

dirbti su 

koncertmeisteriu. 

1.2. Plėsti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais. 

Didinant mokyklos 

žinomumą ir 

patrauklumą plėsti 

ryšius su naujais 

socialiniais 

partneriais.  

1.2.1.Užmegzti ryšiai su 1 

nauju socialiniu partneriu.  

1.2.1.1. Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija; 

1.2.1.2. Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

Jurbarko kultūros 

centru. 

1.3. Organizuoti I-ąjį 

respublikinį šokių 

konkursą „Pašvaistė“ 

Įgyvendintas 

festivalis, 

visuomenė 

skatinama domėtis 

šokio menu.  

3.3.1. Suburta komanda 

parengti ir patvirtinti 

konkurso nuostatus. 

3.3.2. Suorganizuotas 

konkursas  

3.3.3. Konkurso dalyvių 

(kolektyvų) ne mažiau kaip 

10.  

3.3.1.1. Suburta 

komanda 

konkursui 

organizuoti 

3.3.1.2. Parengti 

ir patvirtinti 

konkurso 

nuostatai. 

3.3.2.1. 

Suorganizuotas I-

asis respublikinis 

šokių konkursas 

„Pašvaistė“   

3.3.3.1 

Festivalyje 

dalyvavo 11 



kolektyvų (204 

dalyviai). 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

Nebuvo  

 

 

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pateiktas prašymas Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijai „Dėl Jurbarko rajono švietimo objektų 

plėtros ir modernizavimo bei kultūros ir sporto įstaigų 

remonto, inventoriaus įsigijimo lėšų paskirstymo 2022 

metais“, skirti lėšų dalį Jurbarko Antano Sodeikos meno 

mokyklai. 

3.1.1. Gavus biudžeto lėšas įsigytas 

televizorius dailės klasei. Taip patobulintas 

mokyklos ugdymo procesas. 

3.1.2. Gavus biudžeto lėšas sukurta nauja, 

atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, mokyklos 

internetinė svetainė 

https://jurbarkomenomokykla.lt/. Pagerintas 

mokyklos informacijos prieinamumas ir 

sklaida. 

3.1.3. Gavus finansavimą atliktas remontas 

naudojant garso izoliacijos medžiagą 2 

kabinetuose:  akordeono ir  antro 

instrumento klasėse. Taip sukuriant ir 

užtikrinant saugesnę, estetišką aplinką. 

3.1.4. Gavus finansavimą įsigyta apsauginė 

žaliuzė mokyklos salės langui. Taip 

sukuriant ir užtikrinant saugią aplinką.  

3.2. Modernizuota mokyklos edukacinė aplinka, 

patobulintas ugdymo procesas 

3.2.1. Įsigytas televizorius solfedžio ir 

muzikos istorijos klasei televizorius. Taip 

patobulintas mokyklos ugdymo procesas; 

3.2.2. Įsigyta tautinių rūbų komplektas (2 

komplektai),  šokėjų koncertinė apranga ( 

85 vnt.), orkestro šokėjų avalynė (6 vnt.), 

muzikos instrumentai (3 vnt.), 

baldų komplektas dailės kabinetui. 

Šiomis priemonėmis patobulinta mokyklos 

ugdymo aplinka bei ugdymo procesas. 

 

3.3. Pateikta paraiška Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijai dėl lėšų skyrimo mokinių užimtumo, 

socializacijos, prevencijos ir kitoms programoms 

finansuoti. 

3.2.1. Gautas Jurbarko rajono savivaldybės 

finansavimas ir vykdyta mokyklos 

pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ 

vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 32 

mokiniai.  

3.4. Bendradarbiaujant su Kriuleni (Moldova) meno 

mokykla, dalyvauta, jų surengtame tarptautiniame menų 

festivalyje „Wonders of Art“. 

3.4.1. Į Kriuleni (Moldova) meno mokyklos 

organizuotą festivalį „Wonders of Art“ 

išsiųsti 9 vaizdo įrašai su mokinių 

muzikinėmis programomis ir įvairių dailės 

klasių darbais. Palaikomi bendradarbiavimo 

ryšiai su socialiniais partneriais. 

https://jurbarkomenomokykla.lt/


3.5. Inicijuotas mokyklos patalpų atnaujinimas 3.5.1. Pakeistas ir atnaujintas direktoriaus 

kabinetas;  

3.5.2. Esant didesnių klasių trūkumui, 

erdvesnis senasis direktoriaus kabinetas 

pritaikytas solfedžio ir muzikos istorijos 

pamokoms.  

Šiomis priemonėmis sukurtos patogesnės 

mokymosi sąlygos.  

3.6. Inicijuotas projekto teikimas Lietuvos kultūros 

tarybai 

3.6.1. Suformuota komanda parengti 

projektą Lietuvos kultūros tarybai; 

3.6.2. Parengtas ir pateiktas Lietuvos 

kultūros tarybai projektas Tautinių 

instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio 

„Trimitatis 2023“.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

Nebuvo    

 


