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2023 METŲ VEIKLOS PLANAS                

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Vizija  

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija – pažangi, atvira pokyčiams, besimokanti mokykla, 

plėtojanti individualius mokinio gabumus ir kūrybiškumą, veiksmingai įgyvendinanti specializuoto 

ugdymo krypties kartu su muzikos ugdymu programų turinį vientisoje švietimo sistemoje. 

 

Misija  

Konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai turinčius vaikus pagal 

specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu), atskleisti mokinių muzikinius gebėjimus, kūrybiškumą, parengti juos 

aukštosioms muzikos ir meno krypties studijoms. 

 

II SKYRIUS 

ĮVADAS 
 

2022 m. rugsėjo 1 d. konservatorijoje mokėsi 135 mokiniai, iš jų: 72 – pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programoje, 63 – akredituotoje vidurinio ugdymo kartu su muzikos 

ugdymu programoje (III kl. – 28, IV kl. – 35). Suformuotos 6 klasės. 

Konservatorijoje dirba 16 administracijos darbuotojų, 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 4 

bendrabučio auklėtojai, 18 darbininkų. 

Duomenys apie mokytojus: 

 

 

Mokytojai 
Koncertmeisteriai 

BU MU 

Neatestuoti - - 2 

Mokytojai / koncertmeisteriai 4 15  13  

Vyresnieji 4 10 2 

Metodininkai 10 11 1 

Ekspertai 1 11 2 

Iš viso: 62 18 

 

Parengtas ir 2021 m. sausio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 patvirtintas Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorijos 2021-2024 metų strateginis planas.  

 

Mokytojai 

Muzikinis ugdymas Bendrasis ugdymas 

47  15 
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Strateginio plano 1 strateginio tikslo – gerinti mokymo(si) kokybę ir mokymosi 

rezultatyvumą – siekimo būklė ir numatytų rodiklių įgyvendinimas 2022 m.: 

 

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus 

pavadinimas 

2022 m. būklė 2024 metams 

planuotas siekis 

Abiturientų, laikiusių brandos egzaminus, balų vidurkis:  

lietuvių kalba (VBE) 

matematika (VBE) 

anglų kalba (VBE) 

istorija (VBE) 

muzikologija (MBE) 

 

44,6 

31,8 

58,8 

44,0 

9,3 

 

45,0 

35,0 

65,0 

45,0 

9 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime, įvertinimų vidurkis:  

lietuvių kalba  

matematika 

 

 

7,0 

5,0 

 

 

8,0 

6,3 

Praleistų per metus nepateisintų pamokų skaičius 

vienam mokiniui 

35,6 20 

Tėvų, dalyvaujančių mokyklos bendruomenės veikloje, 

dalis (proc.). 

50 60 

Mokinių, pradėjusių mokytis konservatorijoje, 

pripažįstačių, kad gerai adaptavosi, dalis (proc.). 

93 95 

Mokinių, kurie mokykloje jaučiasi saugūs, dalis (proc.). 84,4 95 

 

 Strateginio plano 2 strateginio tikslo – plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo 

galimybes – siekimo būklė ir numatytų rodiklių įgyvendinimas 2022 m.  

 

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus pavadinimas 2022 m. 

būklė 

2024 m. 

planuotas 

siekis 

1. Iš kitų savivaldybių  atvykusių  mokytis mokinių dalis (proc.). 70 80 

2. Konservatorijos individualių dalykų mokytojų, sistemingai 

bendradarbiaujančių su regiono meno ir muzikos mokyklų mokytojais, 

vykdant gabių vaikų atranką, dalis (proc.). 

90 100 

3. Konkursų, festivalių, projektų, skirtų gabių vaikų atrankai, dalis (proc.). 100 90 

4. Seminarų, organizuojamų regiono meno ir muzikos mokyklose, skirtų 

gabių vaikų atrankai, skaičius per 1 metus. 

36 20 

5. Įstojusių mokinių, dalyvavusių teikiamose konservatorijos mokytojų 

konsultacijose, skaičius (proc.). 

75 60 

 

Tobulintinos veiklos sritys: bendrojo ugdymo dalykų pasiekimų gerinimas, mokymosi 

pagalba, prevencinės ir socialinės programos, lankomumo gerinimas, gabių mokinių paieška, 

bendradarbiaujant su regiono ir šalies mokyklomis.  

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojai pagal poreikį ir galimybes kėlė 

profesinę kvalifikaciją. Dalyvauta tarptautiniuose meistriškumo kursuose, atvirose meistriškumo 

pamokose, šalies pedagogų kvalifikacijų kėlimo centruose organizuotuose seminaruose.  

2022 m. buvo atestuota viena mokytoja – kanklių vyresniajai mokytojai patvirtinta mokytojos 

ekspertės kvalifikacinė kategorija.  

 

III SKYRIUS 

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2021-2022 MOKSLO METAIS 
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2021-2022 mokslo metų rugsėjo mėnesį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje mokėsi 

132 mokiniai. 2022 m. mokyklą baigė 39 mokiniai.  

 

Įgytas dokumentas sk. % 

Brandos atestatas 39 100 

Tolesnės studijos sk. % 

Aukštojoje mokykloje (universitete, 

akademijoje)   30 76,9 

Kolegijoje 7 17,9 

 

Mokinių, įstojusių į menų studijas ir/ar menų srities pedagogines studijas: 2021 m. – 69%, 

2022 m. – 79,5%. 

 

Keletą metų iš eilės mokinių pažangumas išlieka stabilus: 

 

Mokslo metai Mokinių mokymosi vidurkis 

2018-2019 8,0 

2019-2020 8,2 

2020-2021 8,3 

2021-2022 8,2 

 

Pagerėjo asmeninė mokinių mokymosi pažanga. Padidėjo pagrindiniu pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių procentas: 

Mokslo 

metai 

Aukštesniuoju 

pasiekimų lygiu 

mokslo metus baigė 

Pagrindiniu 

pasiekimų lygiu 

mokslo metus baigė 

Patenkinamu 

pasiekimų lygiu 

mokslo metus baigė 

Nepatenkinamu  

pasiekimų lygiu 

mokslo metus baigė 

2018-2019 27,2 % 66,7 % 6,1 % 0 % 

2019-2020 33,9 % 59,3 % 6,8 % 0 % 

2020-2021 34,2 % 59,2 % 6,7 % 0 % 

2021-2022 28,3 % 65,9 % 6,0 % 0 % 

 

2021-2022 mokslo metais visi pagrindinio ugdymo baigiamųjų klasių mokiniai baigė 

pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

 

Mokslo metai 
Lietuvių kalbos 

PUPP vidurkis 

Lietuvių kalbos 

PUPP neišlaikė 

Matematikos PUPP 

vidurkis 

Matematikos PUPP 

neišlaikė 

2017-2018 7,9 0 5,2 4 

2018-2019 8,1 0 6,1 0 

2019-2020 Mokiniai PUPP nelaikė 

2020-2021 8,1 0 7,8 0 

2021-2022 7,0 0 5,0 8 

 

 Pamokų lankomumo lyginamoji statistika:  

 

2019-2020 mokslo metai 

iš viso praleista nepateisintų pamokų  - 5410 

vienam mokiniui tenka   - 42,9 

vienam mokiniui per mėnesį   - 4,2 

 

2020-2021 mokslo metai 

iš viso praleista nepateisintų pamokų  - 4192 
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vienam mokiniui tenka   - 34,3 

vienam mokiniui per mėnesį   - 3,4 

 

2021-2022 mokslo metai 

iš viso praleista nepateisintų pamokų  - 4706 

vienam mokiniui tenka   - 35,6 

vienam mokiniui per mėnesį   - 3,5 

 
2022 m. mokiniai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto konkursuose. Laimėta 

tarptautiniuose konkursuose: 1 –  Grand Prix, 2 – I vietos, 2 – II vietos, 3 – III vietos. 
Nacionaliniuose konkursuose: 6 – laureatai, 4 – diplomantai. Respublikiniuose konkursuose: 3 – 
Grand Prix, 21 – I vieta, 4 – II vietos, 3 – III vietos, 15 – diplomų. Televizijos konkursas „Dainų 
dainelė” – 3 dalyviai. 

 

METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

1. Tikslas. Ugdymo kokybės ir mokymosi rezultatų gerinimas. 

1.1. Uždavinys. Vykdyti individualios pažangos stebėseną, siekiant kiekvieno mokinio 
mokymosi sėkmės. 

Siekiant ugdymo kokybės ir mokymosi rezultatų gerinimo 2022 m. I ir II gimnazijos klasių 

mokiniai pradėjo pildyti individualios pažangos formas (2021-10-15 įsak. Nr. V-148 patvirtinto 

„Mokinių mokymosi ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo“ 5 priedas). Diferencijuojami ir 

individualizuojami namų darbai. Organizuotos individualios konsultacijos mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. Muzikos teorijos dalykų mokytojos taikė personalizuoto ugdymo principus, 

atsižvelgdamos į mokinių gebėjimus ir pasiruošimą. Pirmus metus besimokantiems mokiniams 

diferencijuota 100 proc. užduočių, II-IV klasių mokiniams diferencijuota nuo 60 iki 85 proc. 

užduočių. Organizuotos 8 bendrojo ugdymo dalykų integruotos pamokos: Skulptūrų parke, 

Laikrodžių muziejuje, Botanikos sode, AB „Klaipėdos vandenys“ laboratorijoje, S. Dacho 

progimnazijos gamtamokslinėje laboratorijoje, Jūrų muziejuje.  

Mokslo metų pabaigoje atlikta mokinių individualios pažangos analizė. Sumažėjo 
patenkinamu pasiekimų lygiu Konservatorijoje besimokančių mokinių. Patenkinamu (4–6) pasiekimų 
lygiu mokslo metus baigė 6 proc. (2021 m. 6,7 proc.). Padaugėjo pagrindiniu pasiekimų lygiu 
besimokančių mokinių. Pagrindiniu lygiu (7–8) mokslo metus baigė 65,9 proc. (2021 m. 59,2 proc.). 
Rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdyje (2022-06-23 protokolo Nr. T2-3). 

Gerai besimokantys mokiniai  rugsėjo mėnesį kartu su mokytojais dalyvavo tarptautiniame 
Erasmus+ projekte ,,Profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas mokiniams su muzikos 
ugdymu“ (Latvija). 

1.2. Uždavinys. Stebėti ugdomosios veiklos veiksmingumą. 

Du kartus per mokslo metus atliekamas mokinių lankomumo ir mokymosi pažangos rezultatų 

analizės vertinimas. Statistinė pažangos analizė pristatyta mokytojų tarybos posėdžiuose (mokytojų 

tarybos posėdžių protokolai: 2022-02-04 Nr. T2-1, 2022-06-23 Nr. T2-3), Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimuose su mokiniais, jų tėvais (globėjais), mokytojais (13 susirinkimų). Mokiniams teikiama 

savalaikė mokymosi pagalba, taikomos prevencinės priemonės, užtikrinančios pamokų lankomumą. 

Atnaujintas ,,Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas“ (2022-09-08 įsak. Nr. V-

128), ,,Mokinių elgesio taisyklės“ (2022-11-07 įsak. Nr. V-165). 

Vadovaujantis 2022 metų veiklos planu, parengti bendrojo ugdymo metodinės grupės 

mokytojų (dokumentas paskelbtas mokytojams elektroniniame dienyne) ir muzikos dalykų mokytojų 

pamokų inspektavimo grafikai (dokumentas paskelbtas mokytojų tarybos posėdžiuose 2021-12-29 

Nr. T4-4; 2022-09-15 Nr. T4-3). Užtikrintas savalaikis mokytojų informavimas bei tinkamas 

dokumentacijos rengimas. Atnaujinti ,,Metodinės veiklos organizavimo nuostatai“ (2022-01-31, Nr. 

V-13). 
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Visus metus pedagoginiai darbuotojai (72 darbuotojai) kėlė kvalifikaciją (115 kvalifikacijos 
renginių) medijų valdymo ir skaitmeninių įgūdžių komunikavime, seminaruose tobulino savo 
socialines emocines kompetencijas, dalyvavo metodiniuose renginiuose, konferencijose ir 
renginiuose mieste ir šalyje (Pedagoginių darbuotojų 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo apskaita).  
Viena mokytoja atestuota mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai. 

Mokytojai ir administracijos darbuotojai dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte 
„Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“ (3 kursai: Suomija/Estija, 
Ispanija/Tenerifė ir 3 stebėjimo vizitai: Italija, Ispanija, Latvija). 

1.3. Uždavinys. Ugdymo proceso gerinimas bendradarbiaujant. 

Vadovaujantis 2022 metų veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planu, parengti 

Konservatorijos poreikius atitinkantys vertinimo įrankiai tėvams. Klausimyno „Tėvų nuomonė, 

lūkesčiai renkantis Stasio Šimkaus konservatoriją, kaip savo vaiko mokymosi įstaigą“ rezultatai 

paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje. 

Mokytojai stebėjo vieni kitų pamokas, etikos ir tikybos mokytojai vedė atvirą pamoką 

„Emocinis intelektas ir koučingas mokiniams, mokytojams ir bendruomenei” (2022-06-03), 

organizuotos 6 bendrojo ugdymo dalykų integruotos pamokos:  Skulptūrų parke, Laikrodžių 

muziejuje, Botanikos sode, Jūrų muziejuje. 

Mokiniams organizuotos akcijos: „Pasidalink jausmais“ (2022-02-25); ,,Diena be kuprinių“ 

(2022-04-15). Kovo mėnesį mokiniai dalyvavo Lietuvoje vykstančioje akcijoje ,,Mėnuo be patyčių“. 

III gimnazijos klasės mokiniams organizuotas renginys „Kūrybiškumo iššūkis: sukurk savo svajonių 

renginį!“ su Klaipėdos socialinių mokslų kolegija (2022-05-11). Mokiniams organizuotos paskaitos: 

„Motyvacija ir laiko planavimas“ (2022-04-15), „Savižudybės ir savižala“ (2022-05-17); „Teisinė 

atsakomybė“ (2022-11-29).  

Mokiniai ir mokytojai dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte „Mokymosi kokybės 

gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokymo patirtimi“ (pagal „Erasmus+ programos įgyvendinimo 2 pagrindinį veiksmą 

„Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“), ugdytos bazinių kompetencijų žinios: tarpdalykiškumas, 

kūrybiškumas, mokinių tarpkultūrinė komunikacija. Įvykdyti du mobilumai: 2022 m. birželio mėnesį 

–  „Denizli Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi” (Turkija ) ir spalio mėnesį – „Tarptautinėje Rytų 

Paryžiaus mokykloje (LIEP). 

Mokytojai dalyvavo tarptautinėje „online“ konferencijoje „Vaiko asmenybės ugdymo raida. 

Problemos ir jų sprendimai” (2022-04-27), respublikinėje konferencijoje „Ugdymo kokybės 

gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vykdant Erasmus+ projektą” Kauno J. 

Gruodžio konservatorijoje (2022-06-07). Ugdymo proceso gerinimui muzikinių dalykų mokytojai 

skleidė gerąją patirtį bendradarbiaudami su šalies ir užsienio kolegomis. Skaitė pranešimus 8 

seminaruose. 

Įvykdytas Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijoje“.  

2. Tikslas. Vystyti gabių mokinių iš regionų paieškos ir informavimo sistemą. 

2.1. Uždavinys. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką. 

Vykdyta informacijos sklaida apie Konservatorijos veiklą „Facebook“ paskyroje ir 

internetinėje svetainėje. Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Cempion.lt (2022-10-27 Nacionalinis 

švietimo centras). Įvykdytas edukacinis projetas „Tarpdalykinė kūrybinė laboratorija“, skirtas gabių 

vaikų paieškai. Pradėtas vykdyti antrasis edukacinis projektas, parengti ir direktoriaus 2022-12-13 

įsakymu Nr. V-188 patvirtinti antrojo projekto nuostatai.  

Organizuoti koncertai (20) miesto ir regiono meno ir muzikos mokyklose, miestų 

koncertinėse erdvėse: Tauragės muzikos mokykloje (2022-04-28), Klaipėdos J. Kačinsko muzikos 

mokykloje (2022-05-25, 2022-10-21), Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykloje (2022-12-15), Šilutės 

meno mokykloje (2022-04-04, 2022-03-03), Skuodo meno mokykloje (2022-04-07, 2022-04-26), 

Šilalės meno mokykloje (2022-04-21), Gargždų muzikos mokykloje (2022-05-18, 2022-11-08), 

Mažeikių V. Klovos muzikos mokykloje (2022-03-09), Plungės M. Oginskio meno mokykloje 

https://klaipedoskonservatorija.lt/images/Files/ANDIULEIT/2022_Veiklos_kokybes_isivertinimo_planas.pdf
https://klaipedoskonservatorija.lt/images/Files/ANDIULEIT/2022_Tevu_apklausa_Tevu_nuomone_renkantis_mokykla.pdf
https://klaipedoskonservatorija.lt/images/Files/ANDIULEIT/2022_Tevu_apklausa_Tevu_nuomone_renkantis_mokykla.pdf


6 

 

(2022-03-17), Telšių muzikos mokykloje (2022-03-21), Platelių meno mokykloje (2022-07-11), 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokykloje (2022-10-17), Palangos S. Vainiūno meno mokykloje 

(2022-04-11), Klaipėdos mažajame licėjuje (2022-01-06). 

Konservatorijos pristatymas-reklamavimas vyko 2022 m. sausio-birželio mėn.: Klaipėdos 

Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijoje, Klaipėdos M. Mažvydo 

progimnazijoje, Klaipėdos Vyturio progimnazijoje, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykloje, 

Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykloje, Klaipėdos mažajame licėjuje (metodinių grupių veiklos 

planai). 

2.2. Uždavinys. Užtikrinti gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su miesto ir regiono 

meno, muzikos mokyklomis ir progimnazijomis. 

Vykdyta gerosios patirties sklaida: organizuotos 5 metodinės dienos, pravestos 36 atviros 

pamokos, skaityta 20 pranešimų kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose.  

Mokinių taryba aktyviai dalyvavo pristatant Konservatoriją reklaminiuose renginiuose, chorų 

koncertuose, dainų šventėse, pučiamųjų ir simfoninio orkestro koncertuose. 

Mišrus choras dalyvavo LMTA organizuojamuose chorų festivaliuose, Kauno miesto dainų 

šventėje (2022-06-04), Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje (2022-06-12). 

 

IV SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Įgyvendinimo priemonės Uždavinio rezultatai,  

produktas, kriterijai 

Atlikimo laikas Atsakingas 

1. Tikslas – siekti optimalių mokymosi rezultatų. 

1.1. UŽDAVINYS. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvius.  

Atnaujinti, parengti 

Konservatorijos ugdymo 

planą ir integruoti atskirus 

mokomuosius dalykus į 

formalųjį ir neformalųjį 

švietimą. Vykdyti dalykų 

valandų perskirstymą. 

Parengtas naujas ugdymo 

planas 2023–2025 m. m.  

Atliktas mokomųjų dalykų 

valandų perskirstymas 

(atsižvelgiant į  Bendruosius 

ugdymo planus ir socialines ir 

emocines  kompetencijas 

ugdančios prevencinės 

programos rekomendacijas). 

2023 m. 

gegužės – 

birželio mėn. 

Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Atsižvelgiant į naują 

Konservatorijos ugdymo 

planą, atnaujinti mokinių 

individualius ugdymo 

planus. 

Sudaryti III gimnazijos klasės 

mokinių individualius ugdymo 

planus, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir siekius. 

2023 m. 

gegužės – 

birželio mėn. 

Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Parengti veiksmų planą dėl 

atnaujinamo ugdymo turinio 

įgyvendinimo. 

 

Pasiruošimas įgyvendinti 

atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas. 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja ir 

ugdymo turinio 

atnaujinimo darbo 

grupė 

Įgyvendinti atnaujinto 

ugdymo turinio plano 

priemones pagal plane 

numatytus terminus.  

Įgyvendinamos atnaujintos 

bendrojo ugdymo programos. 

2023 m. 

rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 
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Identifikuoti tris priežastis, 

dėl kurių nepasiekiama 

užsibrėžtų ugdymo tikslų 

bei surasti būdus šias 

priežastis pašalinti.  

Įgyvendinti 1-2 priemones,  

padėsiančias pasiekti 

geresnių ugdymosi 

rezultatų.  

Mokymosi pasiekimų 

gerinimas 

2023 m. Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Pagerinti valstybinių 

brandos egzaminų ir 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatus lyginant su 

paskutiniais trejais metais. 

Mokymosi pasiekimų 

gerinimas 

2023 m. 

gegužės – 

birželio mėn. 

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Integruota eksperimentinė 

fizinio ugdymo-biologijos 

pamoka "Širdies ir 

kraujagyslių sistemos 

sistemos darbas fizinio 

krūvio metu". 

Mokiniai (III kl.) pagilins 

žinias temoje "Širdies ir 

kraugyslių sistema", giliau 

supras nervinio valdymo 

lygmenis, hierarchiją, išmoks 

praktiškai naudotis 

kraujospūdžio matavimo 

prietaisu. 

2023 m. kovo 

mėn. 

 

 

 

 

Fizinio ugdymo ir 

biologijos 

mokytojai 

Integruota chemijos-

biologijos pamoka 

„Angliavandeniai: struktūra, 

savybės, funkcijos“. 

Skatins mokinius mąstyti 

giliau ir mokėti susieti 

mokomus dalykus į visumą, 

taip pat šių mokslų prasmę ir 

žinių panaudojimą gyvenime. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Chemijos ir 

biologijos 

mokytojai 

Integruotos etikos-

biologijos pamokos: 

,,Smegenys ir narkotikai“ 

„Smegenys ir alkoholis“. 

 

Užduočių diferencijavimas ir 

individualizavimas apžvelgiant 

narkologines problemas 

biologiniais, psichologiniais ir 

etiniais aspektais. 

2023 m.  

balandžio mėn. 

Etikos ir 

biologijos 

mokytojai 

Pažintinė-kultūrinė 

ekskursija į VU: „Baltymų 

struktūros ir sąveikų 

energetika, baltymų- 

ligandų (vaistų) sąveika“. 

(III kl. A lygis). 

Ekskursija suteiks 

kompleksinių-integratyvių 

žinių apie tai, kaip 

funkcionuoja organizmo 

molekulės - „gamybinės 

staklės“, o taip pat – apie jų 

ligandus - vaistus, jų veikimą, 

šalutinius poveikius bei vaistų 

pramonę. Priemonė atsako į šių 

dienų medicinos aktualijas. 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Biologijos ir 

chemijos 

mokytojai 

Ekskursija į KU Sveikatos 

mokslų fakultetą, Medicinos 

technologijų katedrą 

Mokiniai (I ir III kl.) 

supažindinti su radiologijos 

specialybe, tyrimų metodais, 

prietaisais. Taip pat bus 

demostruojama slaugos įranga. 

2023 m. 

birželio mėn. 

Biologijos ir 

chemijos 

mokytojai 

Ekskursija į KU Botanikos 

sodą. 

Mokiniai (II kl.) praktiškai 

supažindinami su skirtingų 

ekologinių strategijų augalais, 

jų indėliu bendrijų 

formavimui, vykstant 

2023 m. 

birželio mėn. 

Biologijos ir 

chemijos 

mokytojai 
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sukcesijoms ir kitais įdomiais 

bendrijų ekologijos aspektais. 

Daugiausia padės mokiniams, 

kuriems mažiau tinka 

abstrakčių žinių įsisavinimas. 

Taigi, priemonė tobulins 

ugdymo procesą, siekiant 

optimalių mokymosi rezultatų, 

siekiant kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės. 

Darbas Dacho 

progimnazijos mokymosi 

laboratorijoje. 

Žinių įsisavinimas, praktinis 

taikymas, tiriamoji veikla. 

2023 m.  Chemijos ir 

fizikos mokytojai 

Mokinių ruošimas lietuvių ir 

anglų kalbų, matematikos, 

fizikos, chemijos miesto 

olimpiadoms. 

Žinių pritaikymas praktikoje. 

Mokiniai tikrinasi savo žinias 

ir gebėjimus. 

Didinama mokinių motyvacija, 

kūrybiškumas ir atsakomybės 

jausmas; ieškomi įvairesni, 

skatinantys mokinių mokymosi 

aktyvumą, atitinkantys 

mokinių mokymosi stilių ir 

amžiaus požymius ugdymo(si) 

metodai. 

2023 m. 

sausio, 

balandžio mėn. 

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Organizuoti ir pravesti 

integruotą istorijos ir fizinio 

ugdymo pamoką – žygį 

„Klaipėdos krašto 

prijungimas prie Lietuvos 

1923 m.“ 

 

Mokiniai pagilins istorijos 

žinias, atliks žygiavimo ir 

rikiuotės pratimus gryname 

ore. 

2023 m. sausio 

mėn. 

Istorijos ir fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

Patyriminė edukacija Tarpdalykinių teorinių žinių 

taikymas praktinių užsiėmimų 

metu kitose erdvėse. 

2023 m. spalio, 

lapkričio, 

vasario, kovo, 

gegužės mėn.  

Istorijos ir etikos 

mokytojai 

Teikti pagalbą mokiniams 

nustatant mokymosi lygį (II 

gimn. kl.), renkantis brandos 

egzaminus (IV gimnz. kl.). 

Vykdomi bandomieji brandos 

egzaminai, žinių patikrinimai, 

diagnostiniai testai. 

2023 m. Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Atlikti naujai pradėjusių 

mokytis mokinių 

adaptacijos tyrimą. 

Įvertintas mokinių adaptacijos 

konservatorijoje lygis, 

patiriami sunkumai. 

2023 m. 

spalio-

lapkričio mėn. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo 

darbo grupė 

Kurti pagalbos planą 

mokiniams, kurie kviečiami 

į Vaikų gerovės komisijos 

posėdžius. 

Optimizuotas mokymosi 

krūvis 

2023 m. Psichologė  

Pagal poreikį konsultuoti 

mokinius, kuriems 

reikalinga pagalba, susijusi 

su mokymusi. 

Suteikta pagalba sunkumų 

patiriantiems mokiniams. 

Nuolat Psichologė  
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Muzikos teorijos dalykų 

(muzikos istorijos, analizės, 

harmonijos, solfedžio) 

užduočių panaudojimas 

fortepijono pamokose. 

Pagerės pamokų turinys, 

struktūra ir mokymosi 

rezultatai. 

2023 m. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengti muzikinio ugdymo 

metodinės grupės mokytojų 

pamokų inspektavimo 

grafiką ir informaciją 

patalpinti į dienyną. 

Stebimi ir analizuojami 

mokinių krūviai. 

2023 m. Muzikinį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Skatinimas aktyviau 

dalyvauti pamokose. 

Aktyvesnis darbas klasėje, 

sumažintas pasiruošimo laikas 

žinių patikrinimo procesui: 

atsiskaitymams bei 

kontroliniams darbams. 

Nuolat Muzikos teorijos 

metodinės grupės 

mokytojai 

Individualios konsultacijos 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

Pagerėjusi mokinių motyvacija 

ir asmeninė pažanga. 

Nuolat Visų dalykų 

mokytojai 

1.2. UŽDAVINYS. Gerinti mokinių pamokų lankomumą. 

Inicijuoti, koordinuoti 

socialinio pedagogo ir 

metodinių grupių 

bendradarbiavimą keičiantis 

informacija apie pamokas 

praleidžiančius mokinius. 

Bus užtikrintas savalaikės 

informacijos teikimas, 

prevencinių priemonių 

įgyvendinimas, gerinantis 

pamokų lankomumą.  

Nuolat Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja, 

socialinė 

pedagogė 

Kartą per mėnesį atlikti 

mokinių lankomumo ir 

mokymosi pažangos 

rezultatų analizės vertinimą, 

rezultatus aptarti su 

mokiniais, mokytojais, 

tėvais (rūpintojais, 

globėjais). 

Įvertinta mokinių pažanga, 

pamokų lankomumas, 

nustatytas mokymosi pagalbos 

poreikis, pamokų nelankymo 

priežastys. 

Imtasi savalaikių prevencinių 

priemonių. 

Kartą per 

mėnesį  

Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Pastovus lankomumo 

stebėjimas, dalyvavimas 

mokyklos renginiuose. 

Bendradarbiavimas su 

socialine pedagoge,tėvais, 

klasių auklėtojais. Pastovi 

refleksija, vieninga kontrolė. 

Sumažinti neformalaus 

ugdymo pamokų skaičių. 

Užtikrinti gerą pamokų 

lankomumą. Dalyvavimą 

mokyklos renginiuose per 

nepamokines dienas. 

2023 m.  Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Įtraukti priemones, kurios 

motyvuotų ir padėtų 

sumažinti krūvį.  

 

Per integruotas pamokas 

sutaupomas laikas, lieka 

daugiau bendrojo ugdymo 

dalykams. Taip pagerinamas 

ne tik lankomumas, bet ir 

pažangumas. Sustiprėja 

mokėjimas mokytis. 

2023 m.  Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Organizuoti ir pravesti 

mokiniams stalo teniso, 

Didės motyvacija mokomajam 

dalykui, gerės socialiniai , 

2023 m. 

gegužės, 

Fizinio ugdymo 

mokytojas 



10 

 

krepšinio sporto varžybas. bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

lapkričio mėn. 

Žodžio galia ir įtaka įvairių 

kalbų kontekste (rusų, 

vokiečių, lietuvių, anglų ir 

ukrainiečių). 

Gerėjanti mokinių motyvacija 

mokytis lietuvių ir užsienio 

kalbų – stendas su mokinių 

kūryba įvairiomis kalbomis. 

2023 m. I-ą 

pusmetį 

Kalbų mokytojai 

Europos diena, Europos 

kalbų diena. 

Gerėjanti mokinių motyvacija 

mokytis lietuvių ir užsienio 

kalbų. 

2023 m. II-ą 

pusmetį 

Kalbų mokytojai  

Parengti individualius, 

Konservatorijos poreikius 

atitinkančius, vertinimo 

įrankius mokiniams. 

Ištirtos pamokų nelankymo 

priežastys. 

Priežasčių išsiaiškinimas leis 

imtis tinkamų prevencinių 

priemonių ir sumažinti pamokų 

nelankymą. 

2023 m. 

gegužės – 

birželio mėn. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo 

darbo grupė 

Mokiniams, kurie praleidžia 

be pateisinamos priežasties 

pamokas, teikti 

individualias konsultacijas 

remiantis mokinių pamokų 

nelankymo prevencijos  

tvarkos aprašu.  

Individuali pagalba mokiniui. 

Gerinamas mokinio 

lankomumas ir pažangumas. 

 

Nuolat Soc. pedagogė  

Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimų metu analizuoti 

mokinių lankomumą ir 

pažangumą, skatinti ir 

pagirti jų pasiekimus.  

Gerinamas mokinio 

pasitikėjimas savimi, to 

pasėkoje gerėja mokinio 

pažangumas ir lankomumas. 

Nuolat Vaiko gerovės 

komisija 

Kurti pagalbos planą 

mokiniams, kurie kviečiami 

į Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

Sukurtas pagalbos mokiniui 

planas. 

Nuolat Psichologė  

Pagal poreikį konsultuoti 

mokinius, kuriems 

reikalinga pagalba dėl 

pamokų lankymo. 

Suteikta pagalba gerinant 

pamokų lankymą. 

Pagal poreikį Psichologė  

Skelbti pamokų lankymo 

rezultatus  viešai stende,  

išskiriant vieną ar tris 

geriausiai lankiusius bei 

skirti paskatinančias 

nominacijas.  

Stiprinti mokinių pamokų 

lankymo motyvaciją. 

Kiekvieno 

mėnesio 

pabaigoje 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Lankomumo lentelės 

pildymas ir bendravimas su 

socialine pedagoge.  

Pagerės lankomumas. 2023 m. Visų dalykų 

mokytojai, 

socialinė 

pedagogė 

Parengti trumpą pamokų 

lankymo atmintinę ir 

iškabinti matomoje vietoje. 

Pagerės lankomumas. I pusmetis Socialinė 

pedagogė 

Bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojų  susitikimai su 

problemiškai pamokas 

lankančiais mokiniais. 

Didinti asmeninę dalyko  

mokytojo atsakomybę už jo 

vedamų pamokų lankymą. 

Kiekvieno 

mėnesio 

pabaigoje 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
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Pamoka-praktikumas apie 

laiko planavimą su 

Klaipėdos regioninio 

karjeros centro darbuotoju 

(I-IV klasių mokiniams). 

Laiko planavimo įgūdžių 

formavimas. 

I klasei – 

vasario 19 d. 

Kitoms 

klasėms - 

vasaris-

balandis 

Karjeros 

specialistė, klasių 

vadovai 

Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

Pagerinamas pamokų 

lankomumas. 

Nuolat Muzikinių dalykų 

mokytojai, 

auklėtojai 

2. TIKSLAS. Tobulinti mokytojų didaktines kompetencijas  

2.1. UŽDAVINYS. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose dėl atnaujintų BU programų. 

Koordinuoti mokytojų 

dalyvavimą kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose dėl 

atnaujintų Bendrojo ugdymo 

programų. 

Bus užtikrintas tinkamas 

atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Koordinuoti pilietiškumo ir 

gynybos įgūdžių kursų 

organizavimą, vykdymą 

Bus užtikrinta, kad mokiniai ir 

mokytoja įgis gebėjimų veikti 

praktiškai ekstremaliose 

situacijose, išvengti pavojaus 

gyvybei ir sveikatai 

2023 m. Bendrąjį ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

Dalyvavimas Mindfullness 

mokymų programoje. 

Psichologinių kompetencijų 

didinimas. 

2023 m. Psichologė  

Dalyvavimas dailės 

terapijos mokymų 

programoje. 

Psichologinių kompetencijų 

didinimas. 

2023 m. Psichologė  

Dalyvauti (100 proc. 

mokyklos bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojų) 

ilgalaikiuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose (40 val.) 

dėl atnaujintų  bendrojo 

ugdymo programų. 

Bus užtikrintas tinkamas 

atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

 

2023 m. Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Parengti atvirų pamokų 

mėnesio planą ir skelbti 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Dalinamasi su kolegomis 

sėkminga patirtimi apie 

atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

2023 m. 

rugsėjo –

gruodžio mėn.  

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

Kiekvienam dalyko 

mokytojui organizuoti ne 

mažiau kaip 1 atvirą 

pamoką per mokslo metus 

apie atnaujintų bendrųjų 

ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

Bus užtikrintas tinkamas 

atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimas 

2023 m. 

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai  

Organizuoti 1 metodinę 

dieną miesto ir mokyklos 

bendrojo ugdymo 

mokytojams. 

Dalinamasi su kolegomis 

sėkminga patirtimi apie 

atnaujintų bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

2023 m. 

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai 

2.2. UŽDAVINYS. Stiprinti gerosios patirties sklaidą tarp bendruomenės narių. 

Bendruomenės narių Paskleista geroji patirtis apie Pagal poreikį Projektų 
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bendradarbiavimas, 

skleidžiant tarptautinių 

projektų veiklas Europos 

mokyklų švietimo 

platformoje (European 

School Education Platform). 

mokykloje vykdomus 

tarptautinius Erasmus+ 

projektus. 

Bendruomenės narių 

bendradarbiavimas 

platformoje. 

administratorės 

Tarptautinis Erasmus+ 

projektas „Mokymosi 

kokybės gerinimas 

tobulinant kalbų mokymąsi 

bei dalinantis geriausia 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokymo 

patirtimi“ III-ojo mobilumo 

- 2022 m. vasario 6-16 d. 

(Integruota bendrojo 

ugdymo Kurt Schumacher 

vardo mokykla Ingelheime 

(Vokietija)) – veiklų 

sklaida. Užsienių kalbų 

(anglų, portugalų, vokiečių) 

tobulinimas suintegruojant 

teatro elementus ir Bossa 

Novos muzikos žanrą. 

Paskleista geroji patirtis apie 

mokykloje vykdomus 

tarptautinius Erasmus+ 

projektus. 

Užsienio kalbų, muzikos ir 

teatro įgūdžių tobulinimas. 

2023 m. kovo 

mėnuo 

Projektų 

administratorė 

Informacija apie vykdytas 

veiklas Konservatorijos 

„Facebook“ paskyroje ir 

tinklapyje. 

Paskleista geroji patirtis apie 

mokykloje vykdomus 

tarptautinius Erasmus+ , E-

Twinning, nacionalinius 

projektus, renginius, udymo 

karjerai ir profesinio 

orientavimo edukacijas. 

Nuolat Projektų 

administratorė 

Bendradarbiavimas su 

klasių vadovais. 

Klasių valandėlių vedimas 

mokiniams. 

Individualios situacijos 

aptarimas. 

Informacinės sklaidos tiekimas 

apie klasės mokinius. 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Soc. pedagogė  

Dalyvavimas respublikinėje  

psichologų konferencijoje. 

Gerosios patirties sklaida. Nuolat, pagal 

poreikį 

Psichologė  

Seminarai-praktikumai 

konservatorijos mokiniams.  

Pagerės mokinių motyvacija 

siekti dalyko tikslų, dalinsimės 

metodais ir mokomąja 

literatūra, plėsime akiratį. 

2023 m. Visų dalykų 

mokytojai. 

Planuoti, organizuoti ir 

dalyvauti bendruose 

renginiuose pagal sudarytą 

metodinių tarybos renginių 

planą.  

Daugiau susipažįstama su 

skirtingų specializacijų 

specifika, vyksta 

bendradarbiavimas, 

komunikavimas tarp mokytojų. 

2023 m. Visų dalykų 

mokytojai 

Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

Plečiami mokyklos 

bendradarbiavimo ryšiai 

regione ir su užsienio 

muzikinio ugdymo 

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai 



13 

 

mokyklomis, mokiniams 

suteiktos koncertinės praktikos 

galimybės. 

Surengti susitikimus-

koncertus su absolventais.  

 

Plečiamas mokinių akiratis. 

Supažindinta su pripažinimo 

pasiekusiais absolventais, jų 

veikla ir pasiekimais. 

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Vykdyti bendras veiklas su 

bendruomenės nariais 

įgyvendinat ilgalaikę 

socialines ir emocines  

kompetencijas ugdančią 

prevencinę programą. 

Gera mokinių ir darbuotojų 

savijauta 

 

Pagal sudarytą 

socialinių 

kompetencijų 

veiklų planą. 

Psichologė, soc. 

pedagogė, klasių 

vadovai 

2 kartus per metus 

pasirinktomis priemonėmis 

atlikti mokyklos 

mikroklimato tyrimą.  

Lyginant tyrimo rezultatus, 

stebimas mikroklimato 

gerėjimas. 

Du kartus per 

2023 m. 

Psichologė, 

vidaus 

įsivertinimo darbo 

grupė 

3. TIKSLAS. Plėtoti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo galimybes 

3.1. UŽDAVINYS. Organizuoti veiklas, skirtas gabių muzikai vaikų paieškai. 

Atlikti konservatorijos 

mokinių apklausą, kas 

paskatino juos stoti į šią 

mokyklą. 

Gauti duomenys bus panaudoti 

gabių muzikai mokinių 

paieškai. 

I pusmetis Psichologė  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto 

lėšomis iš dalies 

finansuojama Klaipėdos 

prijungimo prie Lietuvos 

100-mečio programa. 

Projektas „V, VI, VII vaikų 

ir jaunimo festivaliai 

„Muzika kviečia kiekvieną“. 

VI festivalis – dokumentų 

teikimas, projekto 

administravimas, ataskaitos. 

Gabių muzikai vaikų paieška. 

Mokyklos reklama. 

 

2023 m. Projekto 

administratorė, 

organizacinė 

projekto grupė 

Sportinės bendros veiklos 

organizavimas drauge su 

„Gabijos“ progimnazija. 

Renginys/pamoka 2023 m. I-ą 

arba II-ą 

pusmetį 

Anglų kalbos ir 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Projektas „Tarpdalykinė 

kūrybinė laboratorija“. 

Projekte dalyvauja mokiniai, 

gabūs muzikai. 

2023 m.  Istorijos ir etikos 

mokytojai 

Klaipėdos meno ir muzikos  

mokyklų pučiamųjų instr. 

skyrių orkestrų  konkursas-

koncertas. 

Bendradarbiavimo kultūros bei 

socialinio emocinio ugdymo 

stiprinimas. 

2023 m. 

lapkričio arba 

gruodžio mėn. 

Pučiamųjų 

instrumentų 

metodinė grupė 

Festivaliai, olimpiados, 

varžybos. 

 

Skatinamas asmeninis, 

profesinis kiekvieno mokinio 

tobulėjimas. 

2023  m. 

 

Visi mokytojai 

 

Organizuoti susitikimus 

konservatorijoje ir 

reklaminius renginius 

miesto progimnazijose. 

Didinti konservatorijos 

žinomumą, plėsti gabių 

muzikai vaikų pasirinkimo 

ratą, tikimybė pritraukti 

2023 m. Visi mokytojai 
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būsimus mokinius. 

Progimnazijų mokiniai 

daugiau sužinos apie 

konservatoriją.  

Organizuoti būsimiems 

mokiniams koncertus, 

seminarus, projektus, 

konkursus, atviras 

meistriškumo pamokas  

konservatorijoje. 

Sudaromos geresnės sąlygos 

muzikai gabiems vaikams 

rinktis jų poreikius ir interesus 

atitinkantį ugdymą(si) pagal 

specializuoto ugdymo krypties 

programas. 

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

X Žemaitijos regiono 

muzikos ir meno mokyklų 

muzikologijos dalykų 

olimpiada. 

Gabių mokinių iš regionų 

paieška, integruoto mokymo 

sklaida, ryšių su socialiniais 

partneriais palaikymas. 

2023-03-25 Muzikos teorijos 

metodinės grupės 

mokytojai 

Koncertai, skirti mokyklos 

reklamavimui Klaipėdos 

rajono ir Žemaitijos regiono 

meno ir muzikos 

mokyklose. 

 

 

 

 

Tęsiama tradicija koncertuoti 

su klasės mokiniais regiono 

muzikos ir meno mokyklose, 

taip tampriai užmezgant artimą 

kontaktą su mokyklų 

mokytojais. Rezultatas – 

kasmet turėti ryšį ir 

informaciją apie galimus 

kandidatus konservatorijai.  

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Organizuoti vasaros 

stovyklą Konservatorijoje. 

Vykdyta informacijos sklaida, 

gabių mokinių paieška. 

2023 m. 

rugpjūtis 

Darbo grupė 

Dalyvavimas respublikinių 

ir tarptautinių  konkursų 

vertinimo komisijose.  

Pastebėti gabūs ir talentingi 

vaikai, galimybė aplankyti juos 

jų  mokyklose. 

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Vykdyti konsultacijas 

būsimiems mokiniams. 

Būsimiesiems  konservatorijos 

mokiniams suteikiama išsami 

informacija, dalykinė pagalba. 

2023 m. Visi mokytojai 

3.2. UŽDAVINYS. Stiprinti komunikavimą bendradarbiaujant su regiono mokyklomis. 

Vesti metodines dienas, 

atviras pamokas regiono 

muzikos ir meno 

mokyklose, komunikuoti, 

bendradarbiauti su jų 

mokytojais. 

Susipažįstama su gabiais 

muzikai vaikais, randamos 

galimybės pakviesti juos 

mokytis KSSK, 

bendradarbiaujant su jų 

mokytojais, užsiauginti kaip 

potencialius konservatorijos 

mokinius. 

2023 m.  Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Skaityti metodinius 

pranešimus Klaipėdos 

miesto ir regiono meno ir 

muzikos mokyklose, 

Lietuvoje organizuojamose 

renginiuose 

Teikiama metodinė pagalba 

regiono ir miesto meno ir 

muzikos mokyklų 

pedagogams. 

2023 m. Muzikinių dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Projektinės veiklos 

viešinimas regiono 

mokykloms. 

Renginiai 2023 m.  Anglų kalbos 

mokytoja 
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Projektas „Tarpdalykinė 

kūrybinė laboratorija“. 

Projekte dalyvauja mokiniai ir 

mokytojai iš regiono. Vyksta 

šiltas ir nuoseklus 

bendradarbiavimas. 

2023 m.  Istorijos ir etikos 

mokytojai 

Gamtamokslinis konkursas 

„Viva natura“ Vytauto 

Didžiojo gimnazijoje. 

Gamtos mokslų dalykų 

integravimas, kūrybiškumas. 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Fizikos ir 

chemijos 

mokytojai 

I-oji Žemaitijos meno ir 

muzikos mokyklų bei Stasio 

Šimkaus konservatorijos  

pučiamųjų instrumentų 

skyriaus mokytojų 

konferencija „Pūtikų šaknys 

Klaipėdoje” (mokinių 

koncertas, atviros 

meistriškumo pamokos). 

Gerosios patirties skleidimas, 

bendradarbiavimo skatinimas. 

2023-10-14 
Pučiamųjų 

instrumentų 

metodinė grupė 

XXIX  Žemaitijos meno ir 

muzikos mokyklų bei Stasio 

Šimkaus konservatorijos 

spec. fortepijono skyrių 

mokytojų konferencija 

(mokinių koncertas, atviros 

meistriškumo pamokos). 

Gerosios patirties skleidimas, 

bendradarbiavimo skatinimas. 

 

2023-11-15 
Fortepijono 

metodinė grupė 

Pristatyti 100-metį 

pažyminčią konservatoriją 

šalies mokyklose, choruose 

ir orkestruose. 

Konservatorijos reklamavimas, 

bendradarbiavimo skatinimas. 

2023 m. 
Mokinių taryba 

Tarptautinis Erasmus+ 

projektas „Mokymosi 

kokybės gerinimas 

tobulinant kalbų mokymąsi 

bei dalinantis geriausia 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokymo 

patirtimi“- II ir III 

mobilumų veiklų sklaida 

Vakarų regiono mokykloms. 

Paskleista geroji patirtis apie 

mokykloje vykdomus 

tarptautinius Erasmus+ 

projektus. 

Užsienio kalbų, muzikos ir 

teatro įgūdžių tobulinimas. 

2023-02-24 
Projekto 

administratorė ir 

projekto 

vykdymo grupė 

 
 


