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2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Mokyklos vizija 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija – moderni, atvira naujovėms pietryčių Lietuvos ir visos šalies regioninė ugdymo 

institucija, savo veiklą grindžianti  humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis, skirta  išskirtinių  gabumų muzikai mokiniams. 

Tai demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir ugdanti dorą, išsilavinusį, išlaikantį patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų bei 

gebantį kūrybiškai save realizuoti ne tik meno erdvėje, bet ir besikeičiančiame pasaulyje. 

Mokyklos misija 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai turinčius 15–18 metų vaikus pagal 

specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) ir atskleisti jų muzikinius 

gebėjimus, polinkius, kūrybiškumą, saviraišką, puoselėjant nacionalines ir pasaulio kultūrų vertybes. 



I. ĮVADAS 

 

Planas parengtas atsižvelgiant į 2016–2018 metų Konservatorijos strateginio plano tikslus,   2016–2017 m. m., veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadas, Geros mokyklos koncepciją, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 įgyvendinimo prioritetus. Įgyvendinant gimnazijos strateginio 

plano kryptis, 2017 metais  toliau  planuojama  kurti palankias  sąlygas  mokinių  poreikių  tenkinimui;  ugdymo  ir  mokymosi  kokybės  

tobulinimui, ypatingą  dėmesį  skiriant mokinių individualių  poreikių  tenkinimui; mokymosi    veiklos diferencijavimui;  mokinio  asmeninės 

pažangos pokyčiams; veiklos planavimui,  atsižvelgiant  į pasiektus ar nepasiektus veiklos tikslus 

Pasitinkant valstybės šimtmetį toliau planuojama puoselėti Konservatorjos istorines tradicijas, ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę. Kaip 

ir kasmet toliau planuojama  modernizuoti  edukacines  aplinkas  racionaliai  naudojant  finansinius,  materialinius  ir intelektualinius išteklius. 

 

II. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2017 MOKSLO METAIS 

 

 

Įvertinus 2017 – 2020  metų strateginio planas išsikeltą Strateginį tikslą „ Siekti kiekvieno vaiko pažangos ir ugdymo brandos pagal jo 

galimybes“, galime konstatuoti, kad dauguma šio tikslo išsikeltų uždaviniu 2017 metams, buvo įvykdyti: 

♦ 2017 m. 88,2 proc. (30 iš 34) abiturientų tęsia mokslą aukštosiose mokyklose; 73,5 proc. abiturientų (25 iš 34) įstojo į menų studijas ir/ar menų 

srities pedagogines studijas:  

 Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos - 25 abiturientai: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 14 

Vilniaus universitetas – 3 

Vytauto Didžiojo universitetas – 2 

Vilniaus kolegija – 3 

Lietuvos edukologijos universitetas – 1 

Dailės akademija – 1 



Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Lietuvos kario savanorio tarnyba – 1 

 

Užsienio aukštosios mokyklos – 5 abiturientai: 

Krokuvos akademija, artistinė edukacija muzikos sferoje – 1 

Anglijos aukštoji mokykla – 1 

Saarbruckeno aukštoji mokykla, Vokietija – 1 

Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universitetas, vokalas ir aktorystė – 1 

Gdansko Stanislovo Moniuškos muzikos akademija, Lenkija – 1 

♦ Baigti pagrindiniai vidaus įrangos pastato G.Vilties 19 rekonstrukcijos darbai, įsisavintos lėšos, skirtos rekonstrukcijai 2017 m už 

773.000.Likusiai sumai Rangos sutartis pratęsta Rangovo iniciatyva iki 2018 m. vasario 27d. 

Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2017 metus  nupirkta ir gauta nemokamai priemonių už 76.881,72 Eur 

2017m. iš esmės atnaujinta informatyvi konservatorijos internetinė svetainė www.konservatorija.lt. 

 

♦ Konservatorija išlieka regioninė mokykla. Joje mokosi 44,7 procentai mokinių iš kitų savivaldybių. 

♦ Atnaujinta gabių vaikų paieškos programa.2017-10-05 įsakymas Nr. V-103 „Dėl gabių vaikų atpažinimo ir paieškos programos ir gabių vaikų 

atpažinimo ir paieškos veiksmų plano 2017 - 2018 m. tvirtinimo“. 

Įgyvendintos programoje numatytos priemonės: koncertai, seminarai, konsultacijos, bendri projektiniai renginiai kartu su vaikų/ meno 

mokyklomis: 

♦Kaip ir kiekvienais metais turime gražų būrų Konservatorijos mokinių, laimėjusių prizines vietas konkursuose:  

pasveikinti ir pagerbti 25 tarptautinių konkursų laureatai, (16 - I vietos laimėtojų,  6 – II vietos, trys Grand prix), 15- respublikinių konkursų 

laureatų – 6 I vietos laimėtojai, 3 II vietos, likusios III vietos ir laureatų vardai. 

♦ Per praėjusius metus vyko daug koncertų muzikos ir meno mokyklose: Jonušo Vilniuje, St. Moniuškos Šalčininkuose  (3), Jašiūnų,  

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno m., Garliavos m.m., Pagirių m.m., Eišiškių, Kauno M. Petrausko m.m., Veisiejų m.m. 



♦ Taip vyko kasmetiniai ir nauji renginiai , Vilniaus arkikatedroje, LMTA, Vilniaus M. Mažvydo bibliotekoje, V. Kasiulio muziejuje, M. K. 

Čiurlionio namuose, Žiežmarių kultūros centre, Vilniaus VŠĮ Vilkpėdės bendruomenė soc. paslaugų centre. 

♦ Konservatorijos salėje įvyko 22 koncertai ir renginiai. Jie aprašyti, įkeltos mokyklos tinklapį nuotraukos. 

2017-02-04 fortepijono muzikos festivalis “Žvėrelių karnavalas”; 

2017-04-22 II respublikinis fortepijono muzikos festivalis – praktikumas „Pavasario virtuozai“, kuriuose dalyvavo Vilniaus ir Lietuvos regionų 

mokiniai.  

Nemažai įvyko ir konservatorijos bendrų renginių: sausio mėn, - 2, vasario – 6, kovo mėn.- 4, balandžio mėn. -1, gegužės mėn. – 5, birželio mėn. 

1, liepos mėn. -1, rugsėjo mėn. -1, spalio mėn. – 3, lapkričio mė. – 2, gruodžio mėn. -1. Renginiai paviešinti Konservatorijos el. svetainėje. 

Vyko Konservatorijos mokytojų  meistriškumo pamokos Lietuvos menų mokyklose: Šiaulių „Dainų MM“, Šalčininkų S. Moniuškos m. m., 

Šalčininkų, Šakių. Elektrėnų Veisiejų, Marijampolės meno mokyklose.  

♦ Atlikti parengiamieji darbai: konsultacijos, informacijos sklaida, rengiantis Balio Dvariono konkurso pianistų regionų etapo konkursui. Pianistų 

II turas vyks 2018m. vasario 24d.Vilniaus konservatorijoje. www.dvarionas.com XX Balio Dvariono konkurso PIANISTŲ regionų etapo 

informacija. 

♦ Konservatorijos mokiniai ir mokytojai produktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: 

1.„Music to decrease inequality at school“. Muzikinis projektas vykdytas 2015-2017 metais.2017m. įvyko 2 projektiniai mainai. 

Projekte dalyvavo mokyklos iš 6 ES šalių – Italijos, Turkijos, Rumunijos, Graikijos, Portugalijos ir Lietuvos. Kiekvienam susitikimui rengiamos 

individualios ir grupinės užduotys meno, istorijos, sporto  ir kt. klausimais. 

 2. Dar tęsiamas tarptautinis projektas Erasmus + programos: „Notes of Europe“. 

Muzikinis projektas vykdomas 2015-2018 m. Projekte dalyvauja konservatorijos ir muzikos mokyklos iš 9 šalių – Italijos, Ispanijos, Turkijos, 

Rumunijos, Vokietijos, Graikijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.  

2017 m. spalio 9-13 d., Taline, Estijoje, įvyko Erasmus+ programos strateginių partnerysčių tarptautinio projekto „Notes of Europe“ mokinių 

grupių mainai. Dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Italijos, Čekijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Lietuvos , Rumunijos, Turkijos ir 

Vokietijos mokyklų. Mokiniai kartu repetavo, organizavo koncertus , improvizavo, keliavo. Kiekvienos šalies mokiniai surengė savo muzikinius 



pasirodymus. Mokiniai kartu atliko projekto himną. Lietuvoje projekto „Notes of Europe“ susitikimas tęsėsi visą savaitę (2017-05-05), kurios 

metu įvyko keletas įsimintinų edukacinių renginių. Susitikimo finaliniu akordu tapo Tarptautinio Big Band orkestro koncertas, kuriame kartu 

grojo įvairių šalių mokiniai. Visą savaitę orkestro repeticijoms vadovavo ir baigiamąjį orkestro koncertą organizavo mokytojas Eugenijus 

Vedeckas. Projekto dalyviai kartu dalyvavo edukacinėse programose Gintaro muziejuje bei Trakuose. 

♦ Įgyvendintas profesinio informavimo planas: palaikomi nuolatiniai kontaktai su LMTA. 

Mokiniai informuojami apie galimybes studijuoti užsienyje: 2017m. lapkričio 15 d. konservatorijoje lankėsi „Kalba“ atstovė, studijų užsienyje 

vadybininkė Aistė Rimkutė. Ji supažindino gimnazijos IV kl. mokinius su studijų įvairove bei mokymosi galimybėmis užsienio aukštosiose 

mokyklose. 

 

III. VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS 2018 m. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                                                            1. TIKSLAS. EFEKTYVINTI IR MODERNIZUOTI UGDYMO PROCESĄ. 

 

1.1.UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo proceso vadybą. 

Įgyvendinimo priemonės Uždavinio rezultatas, produktas, kriterijai 
Atlikimo 

laikas 
Atsakingas Lėšos 

1.1.1. Parengti strateginius 

dokumentus ir pristatyti 

Gimnazijos tarybai pritarimui: 

Naujos redakcijos Konservatorijos 

nuostatus. 

2017 m. veiklos ataskaitą,  

2017 m. finansinę  ataskaitą. 

2018 m. veiklos planą.  

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2017-2019m atestacijos 

programą .  

   

Konservatorijos  bendruomenė įpareigota prisiimti 

atsakomybę už veiklos rezultatus. 

 Atnaujinti ir patvirtinti Konservatorijos  strateginiai 

dokumentai: 2017m. veiklos ataskaita,  

2018-2019 m atestacijos programa. 

 Patvirtintas 2018 m. veiklos planas,  

 

 Į strateginių dokumentų rengimą įtraukta didelė dalis 

Konservatorijos bendruomenės, pritarta finansinių 

išteklių paskirstymo planavimui. 

2018m. 

sausis-

vasaris. 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 
Biudžeto lėšos 



  

 

 

 

  

1.1.2. Aktyvinti metodinės tarybos 

veiklą: diegti naujas ugdymo ir 

mokinių žinių vertinimo formas.  

Parengti ir patvirtinti Metodinės 

tarybos planą, įgyvendinant  2018 

m. veiklos prioritetus. 

Vykdoma ir apibendrinta gerosios patirties sklaida; 

vykdoma  stebėjimo pamokoje analizė.   

 

Augantis  mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis 

patirtimi įtakoja geresnius mokinių pasiekimus Gėrėja 

ugdymo  kokybė. 

Aptarta 2017 m. metodinė veikla, rezultatų analizė, 

numatyta2018m. naujos veiklos kryptys, suplanuotos 

Priemonės ir instrumentai ugdymo kokybei gerinti. 

2018m. 

Sausis - 

kovas 

Metodinių grupių     

pirmininkai 
Biudžeto lėšos 

1.1.3.Sudaryti galimybes 

mokytojams tobulinti ir kelti savo 

kvalifikaciją.  

Parengta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos programa. Nustatyti 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. 

 

 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 

Ugdymo skyriaus 

vedėja R.Auksoriūtė. 

Biudžeto lėšos 

1.1.4.Įgyvendinti pedagogų etatinį 

apmokėjimą 

  

Pastebėtos ir įvertintos dirbančių pedagogų 

kompetencijos ir užtikrintas adekvatus atlyginimo fondo 

paskirstymas. 

Susitarta dėl nekontaktinių valandų tikslaus įvardijimo, 

apskaičiavimo  ir apmokėjimo  

2018 m. 

III 

ketvirtis 

 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 

Ugdymo skyriaus 

vedėja R.Auksoriūtė. 

 

Biudžeto lėšos 

1.1.5. Atlikti gimnazijos veiklos 

įsivertinimą  (vidaus auditas).  

 

Nustatytos stiprios ir silpnos konservatorijos ugdymo/si 

pusės. Išskirti svarbiausi darbai mokinių pasiekimams 

gerinti.  

2018 m. 

III 

ketvirtis 

Konservatorijos taryba. 

Ugdymo skyriaus 

vedėja  

Daiva Basienė 

Biudžeto lėšos 

1.2.UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo procesą, orientuotą į kiekvieno vaiko pažangą. 

 

1.2.1.Diegti naujas  

ugdymo ir mokinių  

žinių vertinimo  

formas. 

Įvairių bet suderintų ir aptartų pasiekimų vertinimo  

formų taikymas skatins mokinius jaustis adekvačiai 

įvertintiems, didins mokymosi motyvaciją.  

 

Nuolat 

Ugdymo skyriaus 

vedėjos 

 Rita Auksoriūtė,  

Irena Mikaliūkštienė 

Biudžeto lėšos 



1.2.2.Tęsti mokinio individualios 

pažangos stebėjimą ir fiksavimą. 

Susitarta,  kad mokinio pasiekimų ir pažangos duomenys 

tvarkomi ir analizuojami ne mažiau nei du kartus per  

mokslo metus (atskirais atvejais ir dažniau), o rezultatai 

panaudojami mokinio pažangai įsivertinti ir tolimesnei  

veiklai planuoti. Siekiama,  kad  vieningai būtų  

laikomasi susitarimų  dėl mokinių vertinimo pamokose  

tvarkos. 

 

Ugdymo skyriaus 

vedėjos 

 Rita Auksoriūtė,  

Irena Mikaliūkštienė 

Biudžeto lėšos 

1.2.3.Sudaryti galimybes gabiems 

ir talentingiems vaikams 

papildomai mokytis ir bendrauti. 

 

Konkursai, koncertai, projektinė veikla: 

♦ Pilietinės akcijos – koncertavimas Seime, Valstybinių 

švenčių minėjimai ( vasaris, kovas).  

♦ Skambančio kiemelio šventė (gegužė). 

♦ Metodinės grupės organizuojami koncertai 

konservatorijoje ir kt. erdvėse, ataskaitiniai  koncertai 

Konservatorijoje ir kitur ( balandis-gegužė). 

♦ Respublikiniai ir tarptautiniai  konkursai  (B. Dvariono, 

J. Pakalnio ir kt.) 

♦ Palaikomi ryšiai su neformaliojo ugdymo mokyklomis 

Konservatorijos ir mokytojų iniciatyva. 

♦ Testiniai projektai su Vievio meno m-la., „Lyros 

muzikos mokykla (festivalis „Žvėrelių karnavalas“). 

Skatinama mokinių kūrybinė kompetencija. 

2018 m I-

III 

ketvirtis 

Ugdymo skyriaus 

vedėja Daiva Basienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Žmogiškieji 

resursai. 

Biudžeto lėšos 

1.2.4.Tęsti dalyvavimą 

Tarptautiniame projekte „Notes of 

Europe“. 

 

 

Tai tęstinis Muzikinis projektas, vykdomas 2015-2018 m. 

Projekte dalyvauja konservatorijos ir muzikos mokyklos 

iš 9 šalių – Italijos, Ispanijos, Turkijos, Rumunijos, 

Vokietijos, Graikijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos ir 

Lietuvos. Mokiniai gilins savo anglų kalbos žinias, 

susipažins su kitų šalių kultūra muzikos ir meno 

pasiekimais, ugdys bendravimo įgūdžius. 

2018m. 
Projektų vadovė 

Kristina Tuinylienė 
Projektinės lėšos 

1.2.5.Tobulinti viešuosius ryšius, 

atskleisti visuomenei 

Konservatorijos išskirtinumą ir 

veiklos pasiekimus. 

Didės informacijos apie Konservatorijos  veiklą 

prieinamumas. Jos pasiekimų skleidimas socialiniuose 

tinkluose, interneto svetainėje skatins mokinius iš 

periferijos mokytis Konservatorijoje. Esamiems 

mokiniams didins pasididžiavimo jausmą savo 

Nuolat 
Daiva Basienė  

Rasa Vaitiekūnienė 

Žmogiškieji 

resursai. 

Biudžeto lėšos 



pasiekimais ir mokymo įstaiga.  

     

     

1.3.UŽDAVINYS. Tobulinti pagalbos mokiniui ir mokytojui sistemą. 

 

1.3.1.Kurti laiku  

teikiamos  

psichologinės,  

pedagoginės bei  

socialinės pagalbos  

sistemą. 

 

♦ Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos 

gabiems ir turintiems spragų mokymesi mokiniams. 

♦ Naujai įstoję  mokiniai adaptacijos mėnesį nevertinami 

pažymiais. 

♦ Pritaikytos ugdymo programos specialiųjų poreikių 

mokiniams, ypatingą dėmesį skiriant pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijų pritaikymui, jų aptarimui su 

mokiniu ir jo tėvais. 

 

♦ Surinkta informacija ir sudaryti klasių socialiniai pasai. 

 

♦ Sudarytas konservatorijos socialinis pasas, pagal 

pateiktus klasės socialinius pasus. Socialinių poreikių 

ištyrimas, pagal ištirtą situaciją teikti socialinę pagalbą. 

 

♦ I gimnazijos klasės adaptacijos tyrimas. 

 

♦ Mokinių pasiekimų rezultatų, savijautos, elgesio, 

stebėjimas. Laiku suteikta pedagoginė, socialinė, 

psichologinė pagalba mokiniams. 

 

♦ Individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimas 

mokiniams, tėvams, mokytojams. Darbas su mokiniais, 

turinčiais elgesio sunkumų, sistemingai praleidžiančiais 

pamokas be pateisinamos priežasties, stokojančiais 

motyvacijos mokytis.  

 

Pagal 

poreikį 

 

2018 m. 

rugsėjis 

 

2018 m. 

vasaris-

gegužė 

 

2018 m. 

spalis 

2018 m. 

spalis 

 

2018 m. 

spalis 

Nuolat 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

 

 

VGK 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

Psichologas 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, socialinis 

pedagogas, 

psichologas, kl. 

vadovai, VGK. 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

 

Biudžeto lėšos 

 

 



♦ Psichologinės konsultacijos mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

 

♦ Pagalba mokiniams, išgyvenantiems krizę. 

 

 

♦ Klasės vadovų, socialinio pedagogo bendrabutyje 

gyvenančių mokinių lankymas. Kartu su bendrabučio 

auklėtoju, mokiniais  sprendžiamos iškilusios  problemos.  

 

 

♦ Informacijos prieinamumas (viešinimas) internetinėje 

mokyklos svetainėje apie socialinio pedagogo, psichologo, 

VGK teikiamą pagalbą konservatorijoje. 

 

Mokinių, tėvų informavimas apie psichologinės pagalbos 

paslaugas už mokyklos ribų el. dienyne Tamo. 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį ir 

aktualumą 

 

 

Pagal 

poreikį 

Ištikus 

krizinei 

situacijai 

Vieną kart 

per 

pusmetį ar 

iškilus 

būtinybei 

 

Nuolat 

Gavus 

informacij

ą 

Psichologas 

 

 

 

VGK 

 

Klasės vadovai, 

socialinis pedagogas. 

 

 

IT specialistas 

 

 

Socialinis pedagogas 



1.3.2.Įgyvendinti patyčių, žalingų 

polinkių ir kitas prevencijos bei 

pagalbos vaikams programas 

 

 

 

 

Mokinių supažindinimas su Mokinio elgesio taisyklėmis ir 

kitais konservatorijos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais. 

Atnaujintos ir patvirtintos Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijos mokinių, gyvenančių bendrabutyje vidaus 

tvarkos taisyklės. 

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, supažindinimas su 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai. 

Nuosekliai  įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. 

 

 

Įgyvendinama Ugdymo karjerai programa 

 

Konservatorijos bendruomenės dalyvavimas veiksmo 

savaitėje“ Be patyčių 2018“. 

 

 

Dalyvavimas socialinėse, pilietinėse akcijose, renginiuose  

mokykloje ir už mokyklos ribų. 

 

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis kartu 

organizuojant prevencinius renginius. 

 

Bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos centru dėl 

paskaitų mokiniams, tėvams organizavimo. 

2018 

rugsėjo 

mėn. 

 

2018 m. 

rugsėjo 

mėn. 

2018 m. 

rugsėjis  

 

2018 m. 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

 

2018 kovo 

19-23 d. 

 

 

 

Klasės vadovai, 

ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Darbo grupė 

 

Bendrabučio auklėtojas 

Mokytojai, kl. vadovai, 

socialinis pedagogė, 

psichologė 

UK darbo grupė 

Socialinis pedagogas 

 

 

Klasės vadovai, 

socialinis pedagogas. 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis 

pedagogas 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

2. TIKSLAS. SUKURTI NAUJĄ SAUGIĄ , TIKSLINGAI PANAUDOJAMĄ PAGAL UGDYMO/SI PASKIRTĮ FIZINĘ IR VIRTUALIĄ 

MOKYMO(SI) APLINKĄ  

 

 

2.1. UŽDAVINYS. Pasirengti ir perkelti Konservatoriją į naują būstinę Gerosios Vilties 19 

 

2.1.1. Užtikrinti tinkamą Gerosios 

Vilties19 patalpų atidavimą 

eksploatacijai ir pasirengimą 

persikėlimui.  

Modernizuotos ir  šiuolaikinėmis technologijomis 

aprūpintos bei mokinių poreikius atliepiančios  

edukacinės aplinkos sudarys saugesnes ir geresnes 

sąlygas mokinių ugdymui/si, užtikrins teigiamą 

Konservatorijos įvaizdžio formavimą. 

II ketvirtis 

 

Direktorė.  

Direktorės 

pavaduotojas 

Mindaugas Česnulaitis. 

 

 

Valstybės lėšos 

2.1.2. Sudaryti tikslų perkėlimo 

planą ir klasių bei tarnybinių 

patalpų paskirstymą. 

 

Tinkamos ir palankias darbui sąlygos įtakos našesnį 

Konservatorijos bendruomenės darbą.  
II ketvirtis Mindaugas Česnulaitis. Biudžeto lėšos 

2.1.3. Paskirti asmenis už saugų 

instrumentų ir kito inventoriaus 

pervežimą 

Valstybės ir Konservatorijos turtas bus išsaugotas ir 

tinkamai pervežtas į naujas patalpas. 

II-III 

ketvirtis 

Direktorės 

Pavaduotojas M 

Česnulaitis Instrumentų 

derintojas Jurgis 

Gaižauskas. 

IT specialistas Sergejus 

Ankuda. 

Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

resursai. 

2.1.4. Aprūpinti klases IT 

technologijomis 
Visi kabinetai aprūpinti IKT, modernia organizacine II-III Direktorės Biudžeto lėšos 



technikas. 

Pakankamas kompiuterių ir kitų IT technologijų 

aprūpinimas ugdymo procese skatins mokinių gebėjimą 

prasmingai naudoti informacines technologijas.  

 

ketvirtis pavaduotojas M 

Česnulaitis. 

IT specialistas Sergejus 

Ankuda. 

 
    

2.2. UŽDAVINYS. Sukurti saugias, patrauklias ir kūrybiškas naujas ugdymo aplinkas.  

2.2.1.Apgyvendinti mokinius iš 

kitų savivaldybių naujai 

renovuotame bendrabutyje. 

Bendrabutis šalia mokyklos. Atnaujinti bendrabučio 

kambariai: geros gyvenimo, poilsio sąlygos, jauki 

aplinka. 

 

2018m. 
Direktorės pavaduotojas 

M Česnulaitis 
Biudžeto lėšos 

2.2.1.Pasirūpinti papildomu 

bendrabučio auklėtojų etatų 

skaičiumi.  

 

Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje jausis saugiai, esant 

reikalui bus suteikta reikiama pagalba. 
2018m. 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 
 

2.2.2. Parengti Konservatorijos 

edukacinės aplinkos kūrimo planą. 

Įkurti naujas edukacines erdves 

mokyklos teritorijoje.    

 Iki 2018 m. gegužės 31d.  parengtas edukacinių aplinkų 

kūrimo planas. Į mokyklos kūrimąsi įtraukta visa 

Konservatorijos bendruomenė 

 Įgyvendintos 2018 m. edukacinių  aplinkų kūrimo plane 

numatytos veiklos.   

Visus 

mokslo 

metus. 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 

Direktorės pavaduotojas 

M Česnulaitis 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

Biudžeto lėšos  

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

2.2.3. Tęsti mokytojų budėjimą Pakeitus visą ugdymo/si aplinką, bus užtikrintas mokinių Visus Ugdymo skyriaus Biudžeto lėšos 



Konservatorijos patalpose ir didinti 

mokytojų atsakomybę už mokinį 

ne tik pamokoje, bet ir kitose 

ugdymo/si aplinkose. 

saugumas.  mokslo 

metus. 

vedėja  

Irena Mikaliūkštienė 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

 

Bendradarbiavimas su policijos, 

vaiko teisių apsaugos specialistais 

(saugumui užtikrinti) 

Ištikus nenumatytam pavojui, bus suteikta reikiama 

pagalba. 

Esant 

reikalui 

Direktorė 

D.Pilikauskienė. 

Socialinis pedagogas 

Gražina Vedrickienė 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

Biudžeto lėšos 

 

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos Konservatorijos direktorius, muzikinį ir bendrąjį ugdymą organizuojantys vedėjai, 

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.  

2. Stebėseną vykdys plano rengimo darbo grupė. 

3. Už plano vykdymą bus atsiskaitome kalendorinių metų pabaigoje. 

4. Plano įgyvendinimo analizė  bus pateikta 2018m veiklos ataskaitoje ir 2019 metų. veiklos plane.  

 

 

PRIEDAI: 1. Metodinių grupių metiniai planai. 

                  2. Metodinės tarybos 2018m. darbo planas. 

 


