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Vilnius
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos strateginis planas 2018-2022 metams parengtas
vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės 2017-2019 m. švietimo strateginiais
tikslais ir nuostatomis, Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo koncepcija, Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokyklos nuostatais. Mokyklos strateginiam planui pritarta 2017-09-19 Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos mokyklos tarybos protokolu Nr.1 nutarimu, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavaduotojo 2018-03-14 įsakymu
Nr. A15-570/18. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus 2018-03-28 įsakymu Nr. V139.
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos strateginis planas ir metinis veiklos planas
įgyvendinamas siekiant kryptingų tikslų, kokybiško mokymo ir mokymosi užtikrinimo, kūrybingos ir
demokratiškos aplinkos formavimo. Mokyklos veiklos srityse atsispindi vertybinės nuostatos: pagarba,
kūrybiškumas, dorovingumas, mokymasis bei kūrybinių kompetencijų įgijimas, tolerancija ugdytiniams,
mokytojams, tėvams, kitiems bendruomenėms nariams, bendravimas ir bendradarbiavimas.
➢ Bendradarbiaujant su miesto ir šalies bei užsienio šalių (Estijos, Lenkijos, Italijos, Serbijos,
Baltarusijos, Latvijos) socialiniais partneriais surengti respublikiniai ir tarptautiniai renginiai
puoselėjantys vaikų ir jaunimo pilietines ir tautines vertybes: koncertai, festivaliai, konkursai,
konferencijos:
Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Muzika – gražiausia dovana“. Šv. Jonų
bažnyčioje (2018.03.09);
Tradicinis koncertas mokykloje „Muzikuojantys mokytojai“ (2018.01.31);
Kamerinio orkestro „Cantus“ koncertas „Sveikiname Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūr9imo
šimtmečiui. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (2018.02.15)
Tęstinis tarptautinis projektas „Con anima“ su bendradarbiaujančiomis Baltarusijos, Lenkijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos muzikos mokyklomis, Lenkijos Valstybinėje Zambrowo W. Liutoslavskio I laipsnio
muzikos mokykloje (2018.11.22-23);
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos bendradarbiaujančių mokyklų jungtinis koncertas
skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Laimingi vaikai –
tvirta valstybė“, Vilniaus miesto rotušėje (2008.05.26);
Kamerinio orkestro „CANTUS“ koncertas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (2018.04.15);
Visų muzikos mokyklos skyrių mokinių koncertas Vilniaus Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos
Taikos Karalienės bažnyčioje (2018.05.13 d.);
Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Dalyvavo mokyklos kolektyvai-pučiamųjų orkestras
„DoMinO“, folkloro ansamblis „Žolynėlis“, Jaunučių choras, Jaunių choras. (2018.06. 30-07.06);
Kamerinio orkestro „CANTUS“ koncertas visuomenei "Klasikos pulsas“ su tarptautinių konkursų
laureatais J. Dunn (Kanada), A. Stančikaitė (Lietuva), Šv. Kotrynos bažnyčioje. (2018.11.26 d.)

➢ Siekiant sudaryti kuo platesnes sąlygas pasireikšti įvairių ir išskirtinių gebėjimų vaikams
inicijuota, organizuota ir dalyvauta įvairiuose projektuose:
VII F. Chopino tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas- festivalis, skirtas Lietuvos ir
Lenkijos 100-mečiui (2018. 03. 13-17);
II Respublikinis A. Livonto jaunųjų stygininkų konkursas – festivalis (2018.02.02-0 3)
XXVI J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais II konkurso turas
(2018.02.9-10);
XI tarptautinis jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis Zambròw mieste Lenkijoje- Pučiamųjų
orkestras „DoMinO“ (2018.06.25- 28);
Kūrybinė poilsinė mokinių ir mokytojų vasaros stovykla Plateliuose, bendradarbiaujant su Platelių meno
mokykla (2018.08. 20-24 d.)
II Tarptautinis V. Furmanavičiaus akordeonistų konkursas-festivalis (2018.10. 26-27);
V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Nuo baroko iki romantizmo“ (2018.11.24 d.);
➢ Mokyklos mokytojai tobulino dalykines kompetencijas seminaruose, meistriškumo pamokose
(113 kvalifikacijos pažymėjimų), rengė metodinius darbus, kūrė mokomąsias medžiagas ir
priemones (8 mokytojai), vedė atviras pamokas (6 mokytojai), dalyvavo respublikinių ir
tarptautinių konkursų vertinimo komisijose (17 mokytojų).
Mokykloje organizuoti reikšmingi ir svarūs kompetencijų tobulinimo seminarai ir meistriškumo kursai:
Metodinė savaitė „Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“ (2018.02.26-03.02);
Tarptautinis seminaras-meistriškumo pamokos „Techninių grojimo įgūdžių lavinimas grojant
akordeonu“. Lektoriai prof. V. Bubin (Baltarusija), doc. R. Sviackevičius (Lietuva), doc. D. Rakič
(Serbija). (2018.10. 26-27);
Tarptautiniai fortepijono meistriškumo kursai. Lektoriai Jarred Dunn (Kanada), prof. Giuseppe
Devastato (Italija – Ispanija).(2018.03 13-17);
Mokyklos reprezentacija "Vilniaus sporto ir kultūros festivalyje", Lietuvos parodų ir kongresų centre
LITEXPO. (Rugsėjo 29 – 30 d.)
Menotyros mokslų daktaro Roberto Budrio metodinis pranešimas “IT pritaikymo galimybės solfedžio
pamokose” (2018.10.11 d.)
➢ Kuriama saugi, estetiška mokymosi ir darbo aplinka. Atliktas mokyklos vidaus patalpų ir stogo
einamasis remontas.
Iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų gavus finansavimą, įsigytas pučiamųjų muzikos
instrumentų ir mušamųjų timpanų komplektas.
Siekiant atliepti bendruomenės poreikius į aplinkos ir mikroklimato gerinimą, atlikta tėvų apklausa
„Mokyklos mikroklimato ir ugdymo kokybės“ tema.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
Metų
rodikliai (kuriais
užduotys
Siektini
vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
(toliau –
rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys)
užduotys įvykdytos)
1.1.Plėtoti
Tęsti
1.Bus tęsiamas
1. Įgyvendintas tęstinis tarptautinis projektas
partnerystę su bendradarbia- tarptautinis projektas
„Con anima“, kurio metu tarptautiniu mastu
Lietuvos ir
vimą su
„Con anima“.
pristatyta muzikos mokyklos veikla. Projekto
užsienio
Lenkijos,

muzikos ir
meno
mokyklomis

Latvijos,
Estijos,
Baltarusijos,
Italijos
muzikos ir
meno
mokyklomis,
Vilniaus
miesto ir
Vilniaus
Naujosios
Vilnios
mikrorajono
švietimo ir
kitomis
įstaigomis.
Užmegzti
ryšius su
Serbijos ir
Vokietijos
muzikos
mokyklomis.

dalyviai Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos
mokykla,
Naujenės muzikos ir meno mokykla (Latvija),
Türi muzikos mokykla (Estija), Valstybinė
Zambrowo W. Liutoslavskio I laipsnio
muzikos mokykla (Lenkija), Gardino J. V.
Semeniako vardo vaikų muzikos ir meno
mokykla Nr. 1 (Baltarusija).
Šiais metais projekto partnerių susitikimas
vyko Lenkijos Valstybinėje Zambrowo W.
Liutoslavskio I laipsnio muzikos mokykloje,
2018.11.22-23
2.II Tarptautinis
Vaclovo
Furmanavičiaus
akordeono muzikos
konkursas

3.Tarptautinis projektas
„Išsipildymo akcijos
įkvėpti...“.

4.Mokyklos kolektyvai
ir solistai dalyvaus
konkursuose ir
festivaliuose Lenkijoje,
Latvijoje, Italijoje.

2. Įgyvendintas II Tarptautinis V.
Furmanavičiaus akordeonistų konkursasfestivalis (2018.10. 26-27). Konkurse
dalyvavo daugiau nei 160 dalyvių iš Lietuvos,
Latvijos, Serbijos, Lenkijos, Baltarusijos,
Estijos. Vyko meistriškumo kursai
mokiniams ir mokytojams. Užmegzti
partnerystės ryšiai su Serbijos Valjevo
muzikos m-kla „Zivorad Grbic“ bei
Baltarusijos Mogiliovo valstybine meno
gimnazija-koledžu.
3. Įgyvendintas ir tęsiamas 2019 metais,
Tarptautinis projektas „Išsipildymo akcijos
įkvėpti...“ įtraukiant į projekto veiklas
mokyklos bendruomenę bei
bendradarbiaujančius partnerius iš Lenkijos
Valstybinės Zambrowo W. Liutoslavskio I
laipsnio muzikos mokyklos bei Latvijos
Naujenės muzikos ir meno mokyklos.
Projekto koncertai vyko senelių globos
namuose, šeimynose, internatinėse
mokyklose, SOS vaikų kaimuose visoje
Lietuvoje. Baigiamasis projekto koncertas
pristatytas visuomenei.
4. Mokyklos kolektyvai ir solistai dalyvavo
tarptautiniuose festivaliuose ir sėkmingai
pelnė prizines vietas tarptautiniuose
konkursuose:
Akordeono skyrius:
„Lanciano 2018“, Accordion art competition
Rossetto 2018” (Italija),
„Sanok 2018“, „Suvalkai 2018“, “XXV
Przemyśl 2018”, (Lenkija), „Naujene
2018“(Latvija),
„Sonorum 2018“,
“II V. Furmanavičiaus konkursas”, A. Ločerio
vardo konkursas, “II Nacionalinis
akordeonistų konkursas (Lietuva);

Fortepijono skyrius:
IX-asis J.B. Cramer konkursas,
VII tarptautinis R. Gliere pianistų konkursas
(Vokietija),
“Citta di Barletta 2018” (Italija), “Ferenczy
Gyorgy 2018” (Vengrija),
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyrius:
„Naujene 2018“(Latvija),
„Zambrov 2018“(Lenkija).

5.Vyks tradiciniai
koncertai „Pažinkime
muzikos instrumentus“
Vilniaus Naujosios
Vilnios mikrorajono
švietimo įstaigose.

1.2. Sudaryti
sąlygas
plačiau
pasireikšti
įvairių
gabumų
vaikams

Tęsti
tradicinius
mokyklos
koncertus
tėveliams ir
mikrorajono
bendruomene
i. Skatinti
naujas
mokytojų
iniciatyvas,
siekiant
motyvuoti
kiekvieną
vaiką.

6.Organizuosime ir
dalyvausime kitų
įstaigų
organizuojamuose
projektuose,
koncertuose,
konkursuose,
festivaliuose Lenkijoje,
Latvijoje, Italijoje ir
Lietuvoje.
1.Surengti gegužės
mėnesį šeimyninių
ansamblių koncertą,
skirtą Motinos dienai ir
skatinti mokytojus
dalyvauti su savo
ugdytiniais kitų
muzikos mokyklų
organizuojamuose
panašaus pobūdžio
renginiuose.
2. Spalio mėn.
organizuoti solinio
dainavimo konkursą
„Rudens spalvos“.
3. Lapkričio mėn.
organizuoti jaunųjų
pianistų konkursą,

5. Įgyvendinti tęstiniai edukaciniai koncertai
“Pažinkime muzikos instrumentus” Naujosios
Vilnios mikrorajono švietimo įstaigose:
B. Radvilaitės progimnazija, “Atžalyno”
darželis-mokykla,
“Žaliakalnio” darželis-mokykla, “Žaros”
gimnazija, J.I. Kraševskio gimnazija,
“Laisvės” gimnazija, “Vilnios” ir “Vilnies”
progimnazija, lopšeliai - darželiai “Saulutė”,
“Žuvėdra”, “Vilnelė”.
6. Dalyvauta daugiau nei 60-yje festivalių,
konkursų ir projektų organizuotų Lietuvos ir
kitų šalių muzikos ir meno mokyklų.
Mokykloje surengėme daugiau nei 40
koncertų. Koncertus rengė visų skyrių
mokytojai ir mokiniai. Organizavome
tarptautinių konkursų laureatų ir atlikėjų
koncertus iš Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų ir gimnazijų bei Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos.
1. Įgyvendintas šeimyninių ansamblių
koncertas skirtas Motinos dienai paminėti.
Dalyvauta daugiau nei 20-yje panašaus
pobūdžio renginiuose Vilniaus ir šalies meno
ir muzikos mokyklose.

2. Sėkmingai gyvendintas respublikinis
solinio dainavimo konkursas „Rudens
spalvos“ . Konkursas pasižymėjo plačia
geografija ir didesniu dalyviu skaičiumi (70),
nei ankstesniais metais.
3. Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
kompozitoriui L. Povilaičiui atminti perkeltas
į 2019 m. II pusmetį

skirtą kompozitoriaus
L. Povilaičio
atminimui.

1.3. Planingai
diegti ir
naudoti
įvairių
edukacinių ir
virtualių
aplinkų
teikiamas
galimybes
ugdymo
procese

Ugdymo
procesą
praturtinti
moderniomis,
šiuolaikiško
mis ugdymo
priemonėmis,
kurios
skatintų
mokinių
mokymosi
motyvaciją

1. Per 2018 m.
įsigyti dar vieną
interaktyvią
lentą su
kompiuteriu ir
programine
įranga skirtą
solfedžio
pamokoms.
2. Įsigyti arba
atnaujinti 2-3
kompiuterius
muzikos
istorijos
kabinete.
3. Domėtis IT
naujovėmis ir
pagal galimybes
kuo sparčiau
diegti jas
mokykloje.

1. Antros interaktyvios lentos ir
kompiuterio su programine įranga
įsigijimas atidėtas II pusmečiui.
2. Įsigyti 2 kompiuteriai skirti muzikos
istorijos kabinetui.
3. Pedagogai dalyvauja IT naujovių
diegimo ir pritaikymo muzikos
pamokose kvalifikaciniuose ir
edukaciniuose seminaruose. Rengiame
mokymus ir seminarus mokykloje.
Parengtos vaizdinės mokymo
priemonės (stendai, plakatai), į
ugdymo procesą įtrauktos mobilios
programėlės.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.Organizuoti jaunųjų pianistų konkursą
Renginys perkeltas į 2019 m. II pusmetį
skirtą L. Povilaičiui atminti
2.2. Planingai diegti ir naudoti įvairių
Antros interaktyvios lentos su programine įranga
edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas
įsigijimas atidėtas II pusmečiui iki mokytojų
galimybes ugdymo procese.
kompetentingesnio pasirengimo. Šiuo metu su
interaktyvia lenta dirba du mokytojai iš penkių,
todėl apsiribota turimomis informacinėmis
technologijomis ir kitomis vaizdinėmis ir
garsinėmis metodinėmis priemonėmis.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų
parengimas:
1. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos
strateginis veiklos planas 2018–2022 metams.
2018.03.28 Nr. V-139
2. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos
Darbo tvarkos taisyklės 201810.15 Nr. V- 36

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Sklandesnė veiklos proceso stebėsena,
atsiskaitymas už rezultatus. Aiškiai
apibrėžtos darbuotojų funkcijos ir darbo
tvarka.

3. Aprobuotos kryptingo meninio ugdymo
programos:
Klarneto specialybės 2018.01.21. Nr. V-72.
Saksofono ir birbynės specialybių 2018.12.21 Nr.
V-69
3.2.Įgyvendintas etatinio apmokėjimo už pedagoginį Nustatyta mokytojų darbo krūvio
darbą modelis
sandara. Parengti teisės aktai: atnaujinta
darbo apmokėjimo tvarka,
parengti pedagogų pareigybių aprašai,
papildytos ir/ar pakeistos darbuotojų
darbo sutartys.
3.3. Mokyklos internetinės svetainės atnaujinimas
Informacijos sklaida

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai +
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Plėtoti ugdymo aplinką diegiant informacinių technologijų galimybes muzikos mokymo
procese
6.2. Kolektyvo stiprinimas, skatinant imtis lyderio pozicijų, vykdant įvairaus pobūdžio veiklas
Direktorius
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

prof. Ričardas Sviackevičius
(vardas ir pavardė)

2018.01.15
(data)

