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MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS 2022-2023 M.M.  

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Marijampolės meno mokykla yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo 

švietimo mokykla. 2022-2023 m. m. Marijampolės meno mokyklos veiklos programa, atsižvelgus į 

strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, numato metinius įstaigos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti, planuoja veiklos 

rezultatus, kurie yra orientuoti į profesionalaus muzikinio ugdymo kokybės gerinimą, mokinių 

muzikinių įgūdžių lavinimą ir saviraiškos poreikių tenkinimą. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Muzikos, choreografijos ir dailės dalykų mokykloje mokosi 709 mokiniai. Mokykloje 

vykdomos branduolio (pradinio ir pagrindinio), išplėstinio ugdymo, muzikinės saviraiškos ir sceninės 

raiškos ugdymo programos, ankstyvasis muzikinis, ankstyvasis ir pradinis integruotas meninis 

ugdymas bei suaugusiųjų mokymas. Mokykloje mokiniai lanko šiuos meninius kolektyvus: 

Tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“ 

Choras 

Styginių instrumentų (jaunesniųjų ir vyresniųjų kl.) ansambliai 

Violončelininkų ansamblis 

Akordeonininkų ansamblis 

Liaudies instrumentų ansamblis 

Skudutininkų ansamblis „Tūto“ 

Saksofonininkų ansamblis 

Fortepijoniniai ansambliai 

Jaunučių choras 

Pučiamųjų instrumentų orkestras(MMMPO) 

2021/2022 m.m. pabaigoje buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai 80 mokinių, 

baigusiems dailės,  muzikos ir choreografijos pagrindinio bei saviraiškos ugdymo programas, 3 

klausytojai baigė suaugusiųjų saviraiškos programą. Mokyklos atlikėjai dalyvavo 10 tarptautinių, 27 

respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose. Mokykla organizavo V Tarptautinį jaunųjų pianistų 

konkursą „Konsonansas-Disonansas“, TV konkurso savivaldybės ir regioninį „Dainų dainelės“ 

konkursą. Mokslo metų pabaigą vainikavo Sūduvos krašto tautinės muzikos festivalis „Dobiluti, 

dobilio“, operytė vaikams „Ežio namas“ bei atskirų dalykų grupių koncertai – projektai įvairiose 

erdvėse. Mokyklos kolektyvai vykdė vasaros poilsio projektus: “Menų dirbtuvės“, dailės plenerą, 

skirtą paminėti Magdeburgo teisių suteikimo Marijampolei 230 metus.  
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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA 

 

Duomenys 2022-09-01: 

 Mokytojai Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

Neatestuoti 

pedagogai 

Muzikiniai 

dalykai 
2 15 22 1 2 

Choreografijos 

dalykas 
 1 2   

Koncertmeisteriai 1 5    

Dailės dalykai 2 1 5 1  

Iš viso: 5 22 29 2 2 

Iš viso 60 pedagoginis darbuotojas   

 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Mokykla – demokratiškas, šiuolaikinis, atviras naujovėms Marijampolės miesto kultūros 

židinys. 

Mokykla, turinti savo veidą, vertinama ir besididžiuojanti savo pasiekimais. Dirbanti 

demokratinėje aplinkoje komandinio darbo principais, suprantanti atsakomybę ir siekianti profesinio 

tobulėjimo.  

 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninę raišką, brandinti jų kūrybinę mąstyseną bei 

savarankiškumą, suteikti meninę brandą, skatinti aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės ir 

kultūriniame gyvenime.  

 

MOKYKLOS PRIORITETAI 

 

 Ugdymo kokybės užtikrinimas. 

 

 Kūrybos ir saviraiškos poreikių tenkinimas, vadovaujantis laisvanoriškumo ir 

demokratijos principais, suteikiant papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas 

profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam gyvenimui. 

 

 Objektyvus ir konkrečiais kriterijais pagrįstas ugdymo kokybės bei moksleivių 

pasiekimų vertinimas, skatinantis mokymosi motyvacijos augimą. 

 

 Pasirinkimo galimybės, prieinamumas, socializacijos ir prevencijos veikla. 

 

 Dalyvavimas Marijampolės miesto bendruomenės renginiuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose,  taip įprasminant meno mokyklos, kaip kultūros 

židinio, veidą. 
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III. RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil.

nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo data Atsakingas 

1. PRIORITETINIAI RENGINIAI 

 1.1. Kultūros savaitė. Susitikimai –

meistriškumo pamokos su Laura 

Latvaityte – Zaman (Vokietija), 

Kamile Zaveckaite (Austrija), Mariumi 

Reklaičiu (Jungtinė Karalystė) 

Rugsėjo  

12 -17 d. 

D.Žardeckienė 

1.2. Susitikimas su Vievio meno 

mokyklos mokinių ir mokytojų 

kolektyvu 

Lapkričio 3 d.  

13 val. 

V.Butanavičius 

1.3. Projektas- koncertas „Menas būti 

savimi“ 

Gruodžio mėn. G.Stanionienė,  

K.Strolienė, 

D.Misiukevičienė 

1.4. Adventinis – kalėdinis vakaras Gruodžio        

21-22 d. 

D.Žardeckienė 

 1.5. Choreografijos skyriaus 40 –

mečio koncertas – festivalis „Draugų 

būryje“ 

Balandžio 28 d. Choreografijos mokytojos 

1.6. Projektas „Skirtingos kartos. Ar 

tos pačios vertybės?“ 

Vasario – 

gegužės mėn. 

D.Žardeckienė, 

G.Stanionienė 

1.7. Savivaldybės dailės olimpiada Vasario mėn. K.Strolienė 

1.8. Respublikinė dailės olimpiada Balandžio  

20-21 d. 

K.Strolienė 

1.9. Muzikinis spektaklis „Z karta“ Gegužės mėn. D.Žardeckienė,  

D.Misiukevičienė 

1.10. Meno mokyklos mokinių 

baigiamasis koncertas, pažymėjimų 

įteikimas 

Birželio mėn. Administracija, meno 

kolektyvų vadovai 

2. KITI RENGINIAI 

 2.1. Mokslo metų pradžios šventė Rugsėjo 1 d.  Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

2.2. Etninės kultūros akcija „Šoka visa 

Lietuva“ J.Basanavičiaus aikštėje 

Rugsėjo 18 d. A.Kvietkauskienė, 

K. Brazienė, 

D. Misiukevičienė 

2.3. Koncertas, skirtas Tarptautinei 

muzikos dienai 

Spalio 3 d.  R. Kyburienė 

2.4. Respublikinis šokių festivalis 

„Šok trypk, linksmas būk“ 

Lapkričio mėn. A.Kvietkauskienė 

2.5. Konkursinio festivalio „Aguonėlė“ 

II turas Vilkaviškyje 

Lapkričio 20 d.  K.Brazienė, 

A.Kvietkauskienė 

2.6. Fortepijono muzikos koncertas 

„Rudens eskizai“ 

Lapkričio 22 d.  R.Gavinavičiūtė, 

R. Marcinkevičienė 

2.7. Mokyklos erdvių apipavidalinimas Rugsėjo -

gruodžio mėn.  

V.Butanavičius, 

K.Strolienė  

2.8. Koncertas „Jaunieji fortepijono 

lyderiai ir VDU kamerinis orkestras 

Kauno filharmonijoje 

Lapkričio 26 d. G.Stanionienė 
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2.9. Kalėdiniai koncertai-susirinkimai 

tėvams 

Gruodžio mėn. Dalykų mokytojai 

2.10. Kalėdinis Draugų  koncertas 

Mažeikiuose  

Gruodžio mėn. K.Brazienė, 

A.Kvietkauskienė 

2.11. I pusmečio mokinių darbų 

parodos parengimas ir eksponavimas 

mokyklos erdvėse  

Sausio mėn. R. Kupčikas, 

A.Kaminskas 

2.12. Tradicinis koncertas susitikimas 

„Kartų kaita” Marijampolės kultūros 

centre 

Sausio 30 d. A. Kvietkauskienė 

2.13. Tradicinė tautinės muzikos 

popietė 

Vasario mėn. A. Vosylienė, 

 L. Kupstienė, 

D.Klišys 

2.14. Koncertas, skirtas Kovo 11 

paminėti  

Kovo mėn. D.Radzevičienė 

2.15. Antro instrumento (fortepijono) 

koncertas 

Balandžio mėn.  A.Mingilevičienė 

2.16. Pučiamųjų instrumentų 

jaunesniųjų klasių mokinių koncertas 

„Pasitinkam pavasarį su trimitais“ 

Balandžio mėn. D.Žemaitienė 

Ansamblių koncertas „Grojame kartu“ Balandžio mėn. V.Kulikauskienė 

2.17. Pasaulinės akordeono dienos 

paminėjimas 

Gegužės mėn. I. Šerpytienė 

2.18. Džiazo diena Gegužės mėn. A.Šerpytis, 

R.Stočkus, 

A.Kaminskas 

2.19. Šeimyninio muzikavimo 

festivalis, skirtas tarptautinei šeimos 

dienai 

Gegužės mėn. R.Kyburienė, 

G.Stanionienė 

2.20. Fortepijono dalyko 1 kl. mokinių 

koncertas  

Gegužės mėn. V.Biveinienė, 

R.Duliūnaitė, 

R. Girdzijauskaitė 

2.21. Baigiančiųjų mokyklą mokinių 

koncertas „Pavasariniai ritmai“ 

Gegužės mėn. B.Aukščiūnas, 

 

2.22. II pusmečio mokinių darbų 

parodos parengimas ir eksponavimas 

mokyklos erdvėse 

Gegužės mėn. R. Kupčikas 

A. Kaminskas 

2.23. Mokyklos mokinių baigiamieji 

egzaminai 

Gegužės mėn. Pavaduotojos ugdymui  

2.24. Lietuvos moksleivių šokių 

kolektyvų festivalis „Vaikystės glėby“ 

Mažeikiuose 

Birželio mėn. A.Kvietkauskienė 

2.25.2024 metų dainų šventės Šokių 

dienos eksperimentinė šventė 

Mažeikiuose 

Birželio mėn. A.Kvietkauskienė 

2.26. Koncertai-susirinkimai mokinių 

tėvams 

Metų eigoje Pavaduotojos ugdymui  

2.27. Valstybinių švenčių minėjimai-

koncertai 

Metų eigoje D. Radzevičienė  

 

2.28. Koncertai miesto visuomenei bei 

ugdymo įstaigose 

Metų eigoje Pavaduotoja ugdymui  
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 2.29. Ketvirtų klasių dailės baigiamųjų 

darbų pristatymas Meno mokyklos 

salėje 

Gegužės mėn. A. Kaminskas,  

J. Preikšienė 

 2.30. Keramikinio pano 

(bendruomenės ir svečių portretų) 

tęsinys ir montavimas mokyklos 

patalpose 

Birželio mėn. R.Kupčikas 

3. PARODOS 

 3.1. 2021-2022 m.m. geriausių darbų 

paroda Marijampolės kultūros centre ir 

meno mokyklos pagrindiniame pastate 

Rugsėjo –

gruodžio mėn. 

A.Kaminskas 

3.2. Dailės baigiamųjų darbų 

(skulptūra) paroda iš mokyklos darbų 

fondo 

Rugsėjo-

gruodžio mėn.  

R. Kupčikas 

A. Kaminskas 

3.3. Prevencijos programa – projektas 

„Skleistis ir skleisti“ 

Spalio – 

gruodžio mėn. 

J.Preikšienė,  

A.Šuliokienė, 

N.Krivičienė 

3.4. Jokūbo Buterlevičiaus darbų 

„Šalys – žmonės“ paroda „3M“ 

galerijoje 

Spalio mėn.  N.Krivičienė, 

K.Strolienė 

3.5. Dekoracijos Marijampolės miesto 

„Šiurpo parkui“ 

Spalio mėn. Dailės mokytojai 

3.6. Akcija „Sielų upė“ Spalio 31 d. J.Preikšienė 

3.7. Paroda „Kačių kiemelio 

gyventojai“ 

Lapkričio mėn. A.Staugaitytė – Tekorienė, 

A.Šuliokienė, 

N.Krivičienė, 

A.Strašauskienė 

3.8. Kalėdinių atvirukų kūrimas Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

N.Krivičienė, 

A.Strašauskienė 

3.9. 2022–2023 m. m. I pusmečio 

darbų paroda mokyklos patalpose 

Gruodžio mėn. A. Kaminskas, 

R. Kupčikas 

3.10. Smiltės Zinkevičiūtės darbų 

paroda „3M“  galerijoje  

Vasario mėn.  A.Kaminskas 

3.11. Savivaldybės dailės olimpiados 

dalyvių darbų paroda 

Vasario mėn.  A.Kaminskas, 

A.Staugaitytė - Tekorienė 

3.12. Andželikos Vaidotaitės, Simonos 

Prišmantaitės ir Paulinos Stemplytės 

darbų paroda „3M“ galerijoje 

Kovo mėn.  

3.13. 2022-2023m. m. ketvirtų klasių 

dailės baigiamųjų darbų paroda 

mokykloje ir kultūros centre 

Baigiamojo 

koncerto metu 

gegužės mėn. 

A.Kaminskas, 

J.Preikšienė, 

A. Šuliokienė 

 3.14. Vasaros tapybos pleneras  

„Sūduvos krašto spalvos“ ir paroda 

Birželio mėn. A.Kaminskas, 

J.Preikšienė, 

A. Šuliokienė 

4. KONKURSAI, FESTIVALIAI, KURIUOSE DALYVAUS MOKINIAI 

 4.1. Respublikinis festivalis 

Gelgaudiškio dvare 

Spalio 27 d. G.Stanionienė 

4.2. XX Kauno krašto jaunųjų  pianistų 

festivalis- maratonas  

Lapkričio mėn. R..Duliūnaitė, 

G.Stanionienė  
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4.3. Kauno krašto festivalis – 

maratonas „ARCO“ J..Naujalio menų 

gimnazijoje 

Gruodžio mėn. V. Matusevičius, 

 M.Upit 

 4.4. Dzūkijos krašto stygininkų 

festivalis – maratonas „Archinfesta“ 

Alytuje 

Vasario mėn. L.Krivickienė 

4.5. Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Muzikuojame dviese“ 

Kauno A.Kačanausko muzikos 

mokykloje 

Vasario mėn. I.Valiulienė 

4.6. Jaunųjų atlikėjų ansamblių  

konkursas – festivalis „Muzikuokime 

drauge“ Birštone 

Kovo mėn. I.Valiulienė 

4.7. VII tarptautinis L.Garūtos jaunųjų 

pianistų konkursas Siguldoje  

Kovo mėn. G.Stanionienė 

4.8.  Respublikinis tautinių muzikos 

instrumentų festivalis – maratonas 

Kauno J.Gruodžio konservatorijoje 

Kovo mėn. L.Kupstienė 

4.9. Tarptautinis tautinių muzikos 

instrumentų ansamblių ir orkestrų 

festivalis „Klonių aidai“ 

Balandžio mėn. D.Vosylienė 

4.10. Folklorinių ansamblių festivalis 

„Atidarysim dainų skrynelę“ Sūduvos 

gimnazijoje 

Balandžio mėn. L.Kupstienė 

4.11. Valsų konkursas „Sentimentai 

Valsui“ Dauguose 

Balandžio mėn. V.Matusevičius 

4.12. Respublikinis styginių 

instrumentų festivalis „Nuo renesanso 

iki džiazo“ Garliavos meno mokykloje 

Balandžio mėn. M.Upit 

4.13. Integruotas projektas 

,,Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę"   

Balandžio mėn. L. Kupstienė 

4.14 Respublikinis muzikos ir meno 

mokyklų stygininkų solistų konkursas 

„Perpettum mobile“ Vilniaus „Lyros“ 

muzikos mokykloje 

Gegužės mėn. L.Krivickienė 

4.15. XXI tarptautinis muzikos ir meno 

mokyklų kamerinio muzikavimo 

festivalis „Garsų išdaigos“  

Gegužės mėn. G. Stanionienė 

4.16. Respublikinis festivalis 

„Akordeonas kelyje nuo klasikos iki 

džiazo“ Jiezne 

Gegužės mėn. I.Šerpytienė 

4.17.Tarptautinis akordeonistų 

sąskrydis Veisiejuose „Su meile 

akordeonui“ 

Birželio mėn. I.Šerpytienė 

4.18. Muzikos ir dailės programos 

mokinių dalyvavimas respublikiniuose 

ir tarptautiniuose konkursuose pagal 

gaunamą informaciją 

 

 

 

Metų eigoje Dalykų mokytojai 
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5. EDUKACINIAI RENGINIAI 

 5.1. Meistriškumo pamokos 

(L.Latvaitytė – Zaman, K.Zaveckaitė, 

M.Reklaitis) 

Rugsėjo mėn. D.Žardeckienė 

5.2. Mokymai su dienyno „Veritus“ 

sistema 

Sausio mėn. D.Žardeckienė, 

R.Romansevičius 

 5.3. M.K. Čiurlionio menų mokyklos 

Urtės Skinkytės ir jos mokytojos 

Vaivos Vaškytės koncertas - paskaita 

Sausio mėn. M. Upit 

 

IV. MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

 

1. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 1.1 Mokyklos pasirengimas 2022-2023 

mokslo metams: 
Rugsėjo 1-osios šventės  

organizavimas; 

2022-2023 m. m. ugdymo plano aptarimas 

ir tvirtinimas; 

2022 – 2023 m. m. mokyklos veiklos 

prioritetų aptarimas; 

Rugsėjo mėn. Direktorius, pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 1.2. 2022–2023 m. m. pirmojo 

pusmečio ugdymo pasiekimų ir 

mokyklos veiklos analizė: 

Pirmojo pusmečio ugdymo rezultatai; 

Baigiamųjų egzaminų organizavimo 

planavimas; 

Pamokų lankomumo, mokesčių 

mokėjimo už mokinių ugdymą 

apžvalga; 

Mokytojų vedamų dokumentų 

priežiūros apžvalga; 

Sausio mėn. Direktorius, pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 1.3. 2022–2023 m. m. antrojo pusmečio 

ugdymo pasiekimų ir veiklos analizė: 

Baigiamųjų egzaminų rezultatų 

apžvalga; 

Naujų programų lūkesčiai ir viltys; 

Veiklos plano 2022-2023 m. m. 

aptarimas. 

Birželio mėn. Direktorius, pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

Egzaminų vertinimo 

komisijos pirmininkas 

 1.4. Mokyklos pasirengimas 2023-2024 

m. m. : 

Mokslo metų pradžios šventės  

organizavimas. 

2023-2024 m. m. ugdymo plano 

svarstymas. 

Rugpjūčio mėn. Direktorius,  

pavaduotojos ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 2.1 2022-2023 m. m. veiklos plano  

aptarimas. 

Rugsėjo mėn. Direktorius, mokyklos tarybos 

pirmininkė 

 2.2. 2022 metų išlaidų sąmatų 

vykdymo ir mokyklos materialinės 

Sausio mėn. Direktorius, mokyklos tarybos 

pirmininkė 
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bazės turtinimo ataskaita, 2023 m. 

mokyklos išlaidų sąmatos aptarimas. 

Perspektyvinės atestacijos programos 

svarstymas 

3. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 3.1.2022-2023m. m. metodinės veiklos 

plano aptarimas 

Rugsėjo  mėn. Metodinės tarybos pirmininkė 

3.2.Ugdymo turinio perteikimo 

kokybės pamokose ir atsiskaitymuose 

analizavimas 

Rugsėjo-gegužės 

mėn. 

Metodinė taryba 

3.3.Ugdymo programų, planų 

koregavimas, 

atsižvelgiant į pasiektus 

ugdymo  rezultatus 

Birželio mėn. Metodinė taryba 

 

V. MOKYKLOS VADOVŲ IR MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR 

METODINĖ VEIKLA 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Gaunamos informacijos švietimo, 

ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo 

klausimais perteikimas mokytojams. 

Nuolat Pavaduotojos ugdymui 

2. Metodinė savaitė. Dalyvauja „Kultūros 

savaitės“ meno vadovai ir meno 

mokyklos mokytojai 

Rugsėjo  

12 -16 d. 

D.Žardeckienė 

3. Paskaitų ciklas „Marijampolė – 

Lietuvos jaunimo sostinė 2023“ (lekt. 

L. Vencė, V. Masalskis, I. ir A. 

Laužonytės ir kt.) 

Rugsėjo – 

gegužės mėn. 

V.Butanavičius 

4. Perspektyvinės pedagogų atestavimo 

programos parengimas  

Gruodžio mėn. Atestacinės komisijos 

pirmininkė 

                                                       _______________ 

 

 

 


