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KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA

2021 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 programos 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

2020 m. rugsėjo 1 d. konservatorijoje mokėsi 122 mokiniai, iš jų: 49 – pagrindinio ugdymo kartu su
muzikos ugdymu programoje, 73 – akredituotoje vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programoje (III
kl. – 42, IV kl. – 31). Suformuoti 6 klasių komplektai.

Konservatorijoje  dirba  15  administracijos  darbuotojų,  1  psichologas,  1  socialinis  pedagogas,  4
bendrabučio auklėtojai, 18 darbininkų.

Duomenys apie mokytojus:
Mokytojai

Muzikinis ugdymas Bendrasis ugdymas
46 15

Mokytojai
Koncertmeisteriai

BU MU
Neatestuoti - - 3
Mokytojai / koncertmeisteriai 5 15 6
Vyresnieji 4 9 3
Metodininkai 5 12 3
Ekspertai 1 10 3

Iš viso: 61 18

 2019-2020  mokslo  metų  rugsėjo  mėnesį  Klaipėdos  Stasio  Šimkaus  konservatorijoje  mokėsi  126
mokiniai. 2020 m. mokyklą baigė 21 mokinys. 21 įgijo vidurinį išsilavinimą, 17 iš jų (80,9%) toliau studijuoja
aukštosiose mokyklose.

Įgytas dokumentas sk. %

Brandos atestatas 21 100
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Tolesnės studijos sk. %
Aukštojoje  mokykloje  (universitete,
akademijoje)  16 76,2

Kolegijoje 1 4,7

Klaipėdos  Stasio  Šimkaus  konservatorijos  mokytojai  pagal  poreikį  ir  galimybes  kėlė  profesinę
kvalifikaciją. Dalyvauta tarptautiniuose meistriškumo kursuose, atvirose meistriškumo pamokose, Pedagogų
profesinio rengimo centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos organizuotuose seminaruose. 

Nebuvo atestuotas nei vienas mokytojas, nei koncertmeisteris.

III SKYRIUS
SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2019-2020 MOKSLO METAIS

2020 m.  dalyvauta  nuotoliniuose  tarptautiniuose,  respublikiniuose ir  miesto  konkursuose.  Laimėta  4
Grand Prix, 4 – I vietos, 11 – II vietų, 2 – III vietos, 1 diplomas, 2 – laureatų vardai. Yra gauta nemažai įvairių
prizų bei apdovanojimų.

Lankomumo  problemos  sprendimas  –  viena  iš  svarbiausių  veiklų  konservatorijos  bendruomenės
gyvenime. Lyginamoji statistika:
2017-2018 mokslo metai 

iš viso praleista nepateisintų pamokų - 4056
vienam mokiniui tenka - 34,08
vienam mokiniui per mėnesį - 3,49

2018-2019 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų - 5802
vienam mokiniui tenka - 24,96
vienam mokiniui per mėnesį - 2,3

2019-2020 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų - 5410
vienam mokiniui tenka - 22,96
vienam mokiniui per mėnesį - 2,3

2020-2021 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų - 4504
vienam mokiniui tenka - 18,77
vienam mokiniui per mėnesį - 1,9

2017–2020 metų strateginio plano tikslai ir uždaviniai didžiąja dalimi įgyvendinti. Keletas rezultatų
yra žemesni nei planuota. 

Tobulintinos  veiklos  sritys:  mokinių  adaptacija,  bendrojo  ugdymo  dalykų  pasiekimų  gerinimas,
mokymosi  pagalba,  prevencinės  ir  socialinės  programos,  lankomumo  gerinimas,  gabių  mokinių  paieška,
bendradarbiaujant su regiono ir šalies mokyklomis. 

Parengtas ir 2021 m. sausio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 patvirtintas Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijos 2021-2024 metų strateginis planas. 

Keletą metų iš eilės gerėja mokinių pažangumas:

Mokslo metai Mokinių mokymosi vidurkis
2016-2017 7,7
2017-2018 8,1
2018-2019 8,1
2019-2020 8,2

2019-2020 mokslo metais 21 abiturientas (100%) gavo brandos atestatus.
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2019-2020  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

2015-2016 6,7 0 5,4 3
2016-2017 7,4 0 6,7 0
2017-2018 7,9 0 5,2 4
2018-2019 8,1 0 6,1 0
2019-2020 Mokiniai PUPP nelaikė

Mokinių, įstojusių į menų studijas ir/ar menų srities pedagogines studijas 2019 m. – 64,7%, 2020 m. –
71%.

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

1. TIKSLAS. Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir aukštesnių ugdymosi pasiekimų.
1.1. UŽDAVINYS. Siekti aktyvaus savivaldos dalyvavimo ugdymo(si) procese.
Pagal  poreikį  Mokinių  tarybos  atstovai  teikė  siūlymus  administracijai  dėl  nuotolinio  ugdymo

organizavimo (muzikinių dalykų atsiskaitymų tvarkos, vertinimo kriterijų keitimo, terminų). Metodinė taryba
kartą per mėnesį  analizavo ir  teikė siūlymus dėl  mokymosi  pagalbos teikimo Metodinės tarybos ir  Vaiko
gerovės komisijos posėdžiuose.

1.2. UŽDAVINYS. Siekti suasmeninto, personalizuoto ugdymo.
Susidarius  ypatingoms  aplinkybėms  šalyje  bei  pasikeitus  ugdymo  organizavimo  prioritetams,

parengtas „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos
aprašas“, patvirtintas direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-61. Apraše numatyti pažangos vertinimo
kriterijai,  pagalbos ir  konsultacijų  teikimo mokiniams būdai.  80% mokytojų analizavo ir  stebėjo mokinių
asmeninę pažangą, mokymosi pagalbos poreikis nuolat aptariamas metodinių grupių susirinkimuose bei Vaiko
gerovės  komisijoje.  2019-2020  mokslo  metų  mokyklos  pažangos  ataskaitoje  užfiksuota  70%  mokinių
individuali  dalykinė  pažanga.  65%  mokinių,  kuriems  teikta  mokymosi  pagalba,  mokymosi  pasiekimai  ir
pažanga pagerėjo.

Konservatorijos mokinių bendras mokymosi pasiekimų vidurkis lyginant su 2019 metais padidėjo nuo
8,06 iki 8,23.

2. TIKSLAS. Tobulinti mokytojų didaktines kompetencijas.
2.1.  UŽDAVINYS.  Įgyti  mokytojams  naujų  kompetencijų  naudojant  aktyvius  mokymo  metodus,

technologijas.
Konservatorijoje  organizuoti  Lions  Quest,  virtualios  mokymo  aplinkos  (G-Suite)  įrankių  taikymo

mokymai mokytojams.
Siekdami įvaldyti nuotolinio mokymo metodus ir įrankius, visi konservatorijos mokytojai dalyvavo 3-

4 vaizdo konferencijose bei nuotoliniuose mokymuose.
2020  metų  lapkričio  mėnesį  konservatorijos  mokytojai  dalyvavo  Erasmus+  projekto  „Ugdymo

kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“ mokymuose Italijoje.

2.2.  UŽDAVINYS.  Atlikti  veiklos  kokybės  įsivertinimo  tyrimą  apie  vidinį  mokyklos
bendradarbiavimą. 

Priimtas  sprendimas  dėl  veiklos  kokybės  įsivertinimo  modelio  pasirinkimo,  suderintas  su
Konservatorijos taryba 2020 m. vasario 20 d. protokolo Nr. T1-5.

Parengtas ir patvirtintas konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo modelio įgyvendinimo planas,
suderintas  su  Konservatorijos  taryba  2020  m.  vasario  20  d.  protokolo  Nr. T1-5.  Planas  paskelbtas
konservatorijos interneto svetainėje.

Įgyvendinant  konservatorijos  veiklos  kokybės įsivertinimo modelį,  atliktos  2 apklausos,  naudojant
IQUES online interneto platformoje pateiktus instrumentus (T05, Mk-12). 

Adaptavus IQES online instrumentą (M02), parengtas klausimynas mokytojų apklausai apie mokyklos
mikroklimatą. Tyrimų rezultatai pristatyti konservatorijos bendruomenei, paskelbti interneto svetainėje.
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Naudojant  IQUES  online  interneto  platformos  įrankius,  vykdomose  apklausose  dalyvavo  70%
mokytojų, 78%  mokinių, 56,1% mokinių tėvų.  

3. TIKSLAS. Plėtoti gabių muzikai vaikų paieškos sistemą.
3.1. UŽDAVINYS. Organizuoti veiklas, skirtas gabių muzikai vaikų paieškai.
2020 metais organizuotos veiklos, skirtos gabių mokinių paieškai:
XIX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonininkų konkursas (2020-02-20);
Vasaros stovykla „Muzika visur“ (2020-08-25-28);
Respublikinis bendrojo fortepijono konkursas  „Jūros eskizai“ (2020-12-05);

3.2. UŽDAVINYS. Gerinti bendradarbiavimo kultūrą ir pagalbą.
Gerinant bendradarbiavimo kultūrą ir pagalbą bei plėtojant gabių muzikai vaikų paiešką, organizuotos

veiklos:
Liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės mokytojų metodinės dienos: Šilutės (2020-03-

12), Kretingos  ir Gargždų (2020-02-26) muzikos ir meno  mokyklose.
Dainavimo ir fortepijono metodinių grupių mokytojai vedė metodines dienas: Pagėgių (2020-02-27),

Salantų (2020-03-03), Tauragės (2020-10-28), Klaipėdos J. Karoso (2020-10-17) muzikos ir meno mokyklose.
Styginių instrumentų metodinės grupės mokytojai vedė metodinę dieną Priekulės muzikos mokykloje

(2020-02-04), tarptautiniame jaunųjų menininkų seminare ,,Gintarinė svetainė" (2020-06-17-24).
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės mokytojai dalinosi gerąja patirtimi ir praktinių

užduočių atlikimu Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų pramoginės ir džiazinės muzikos kūrybinėse
dirbtuvėse-festivalyje „Linksmieji klavišai“.

Styginių  instrumentų  metodinės  grupės  mokytojai  organizavo  kompetencijų  tobulinimo  renginius
Klaipėdos  J.  Kačinsko  (2020-09-26),  J.  Karoso  (2020-12-10),  Kretingos  (2020-10-07)  muzikos  ir  meno
mokyklose.

IV SKYRIUS
PRIEMONIŲ PLANAS

Įgyvendinimo priemonės
Uždavinio rezultatai,
produktas, kriterijai

Atlikimo laikas Atsakingas

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant optimalių mokymosi rezultatų.
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo proceso individualizavimą ir diferencijavimą, siekiant kiekvieno 
mokinio mokymosi sėkmės.

Inicijuoti savivaldos (mokinių 
parlamento) dalyvavimą 
ugdymo(si) procese.

Pagerėjęs kiekvienos klasės 
mokymosi rezultatų vidurkis.

Susitikimai kartą 
per mėnesį

Direktorė, 
bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja

Inicijuoti, koordinuoti 
savivaldos (metodinės tarybos) 
dalyvavimą ugdymo(si) 
procese.

Pateiktos rekomendacijos ir 
siūlymai ugdymo planui, 
ugdymo kokybės gerinimui.

Susitikimai kartą 
per mėnesį

Direktorė, 
bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja

Sudaryti naujus, koreguoti 
esamus mokinių individualius 
ugdymo planus (toliau - IUP).

Parengti mokinių poreikius 
atitinkantys IUP.

Sudaryti – birželio 
mėn. Koreguoti 
pagal poreikį

Bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja

Integruoti įvairių dalykų 
pamokas.

Pagilintos savarankiško ir 
komandinio darbo 
kompetencijos.

Pagal bendrojo 
ugdymo metodinės 
grupės veiklos 
planą

Bendrojo ugdymo
metodinės grupės 
mokytojai

Organizuoti ir vykdyti 
integruotus įvairių dalykų 
projektus.

Sustiprinta mokinių 
motyvacija mokytis, 
gebėjimas kelti tikslus ir juos 
įgyvendinti.

Pagal bendrojo 
ugdymo metodinės 
grupės veiklos 
planą

Bendrojo ugdymo
metodinės grupės 
mokytojai, klasių 
vadovai

Organizuoti ir vykdyti 
pažintines, kultūrines 
ekskursijas.

Pritaikyti patyriminiai 
metodai mokymo procese.

Pagal bendrojo 
ugdymo metodinės 
grupės veiklos 
planą

Bendrojo ugdymo
metodinės grupės 
mokytojai

Organizuoti patyriminius Pritaikyti patyriminiai Pagal bendrojo Bendrojo ugdymo
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užsiėmimus kitose aplinkose. metodai mokymo procese.
ugdymo metodinės 
grupės veiklos 
planą

gamtamokslinių 
dalykų mokytojai

Socialinio-emocinio ugdymo 
integravimas į ugdomus 
dalykus, klasės valandėles, po- 
pamokines veiklas.

Pagilintos mokinių socialinės, 
emocinės kompetencijos 
ugdant savimonę, savitvardą, 
socialinį sąmoningumą, 
tarpusavio santykius ir 
atsakingų sprendimų 
priėmimą.

Pagal bendrojo 
ugdymo metodinės 
grupės veiklos 
planą

Bendrojo ugdymo
metodinės grupės 
mokytojai ir 
klasių vadovai

Pritaikyti ugdymo turinį pagal 
mokinių mokymosi gebėjimus. 
Diferencijuoti užduočių kiekį 
bei laiką, skirtą užduotims 
atlikti.

Sudarytos galimybės 
kiekvienam mokiniui pasiekti 
optimalių mokymosi rezultatų.

Nuolat
Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Tobulinti diagnostinių įrankių 
kūrimo bei taikymo metodų 
įvairovę.

Pagerėję mokinių mokymosi 
rezultatai, pamokos tapo 
įdomesnės.

Nuolat, pagal 
poreikį

Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Taikyti emocinio imitavimo ir 
asmeninės prasmės metodus 
muzikos istorijos dalykų 
pamokose.

Integruotas socialinis 
emocinis ugdymas

Pagal sudarytą 
planą

Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Tobulinti informacijos apie 
mokinių pažangą sklaidos 
efektyvumą.

Užtikrinta efektyvi 
informacijos apie mokinių 
pažangą sklaida.

Pagal poreikį
Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Bendrauti ir bendradarbiauti su 
dalykų mokytojais, tėvais.

Užtikrintas efektyvus trišalis 
bendradarbiavimas 
(mokytojas, mokinys, tėvai).

Visus metus 
Atlikėjo raiškos 
mokytojai

Organiziuoti ir dalyvauti 
(virtualiuose) projektuose, 
konkursuose, olimpiadose.

Skatinamas asmeninis, 
profesinis kiekvieno mokinio 
tobulėjimas.

Pagal metodinių 
grupių veiklos 
planus

Dalykų 
mokytojai, klasių 
vadovai

Parengti klausimynus atlikėjo 
raiškos dalyko teorinių žinių 
patikrinimui.

Plečiamos mokinių dalykinės 
kompetencijos

I, II pusmečio 
pabaigoje

Individualių 
muzikinių dalykų 
metodinių grupių 
pirmininkai

Organizuoti užsiėmimus 
mokinių savistabos, empatijos, 
kritinio mąstymo ugdymui.

Suteikti žinių ir įgūdžių apie 
savipagalbos metodus ir jų 
taikymo galimybes.

Kovas - gegužė
Socialinė 
pedagogė,
psichologė

Parengti Erasmus+ K2 
strateginių partnerysčių 
projektą „Development of 
foreign language and 
professional knowledge, skills 
and competences for music 
students”.

Įvykdyta mokinių atranka į 
tarptautinius mokymosi 
vizitus, individualizuotos 
užduotys pagerinti užsienio 
kalbų naudojimo įgūdžiai, 
bendrosios kompetencijos.

Visus metus (pagal 
Erasmus+ sąlygas)

Projektų 
administratorė

Įgyvendinti Erasmus+ K2 
strateginių partnerysčių 
projektą  „Developing 
professional knowledge, skills, 
and competence for music 
students”.

Įvykdyta mokinių atranka į 
tarptautinius mokymosi 
vizitus, individualizuotos 
užduotys, pagerinti IT 
naudojimo, anglų kalbos 
įgūdžiai, bendrosios 
kompetencijos.

Visus metus (pagal 
Erasmus+ sąlygas)

Direktorė, 
ugdymą 
organizuojančių 
skyrių vedėjos, 
projektų 
administratorės, 
bendrojo ir 
muzikinio 
ugdymo dalykų 
mokytojai

Parengti paraišką Erasmus+ 
akreditacijai.

Taikytas efektyvus, 
inovatyvus mokinių 
diferencijavimas. Vykdyta 

II pusmetis (pagal 
Švietimo mainų 
paramos kvietimą)

Projektų 
administratorė
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efektyvi informacijos sklaida 
ir trišalis bendradarbiavimas.

Teikti individualias 
konsultacijas karjeros ugdyme.

Ugdymo proceso 
individualizavimas. Ugdymo 
karjerai veiklos.

Pagal poreikį
Už karjeros 
ugdymą 
atsakingas asmuo

1.2. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kompetencijas.

Sudaryti sąlygas mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimui.

Sudarytos sąlygos mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimui.

Pagal poreikį ir 
asignavimo lėšas

Direktorė

Inicijuoti ir koordinuoti 
konservatorijos mokytojų 
dalyvavimą veikos planą 
atitinkančiuose kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose.

Pagerėjusios mokytojų 
kompetencijos.

II pusmetis
Bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja

Įgyvendinti tarptautinį 
Erasmus+ projektą „Ugdymo 
kokybės gerinimas Klaipėdos 
Stasio Šimkaus 
konservatorijoje”.

Įgyta inovatyvi patirtis. 
Patobulintos ugdymo 
organizavimo kompetencijos.

Visus metus (pagal 
Erasmus+ sąlygas)

Direktorė,
ugdymą 
organizuojančių 
skyrių vedėjos, 
projektų 
administratorės, 
bendrojo ugdymo 
dalykų mokytojai

Tobulinti patyriminio mokymo 
metodų taikymo pamokose 
gebėjimus.

Patobulėjo mokytojų 
kompetencijos.

II pusmetis
Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Stiprinti medijų valdymo ir 
skaitmeninio komunikavimo 
įgūdžius.

Pagerėjo skaitmeninio 
komunikavimo įgūdžiai.

Nuolat Dalykų mokytojai

Dalyvauti metodinėje dienoje 
„IT įrankiai“ konservatorijoje, 
stiprinant medijų valdymo 
įrankius.

Pagerėjo medijų valdymo ir 
skaitmeninio komunikavimo 
įgūdžiai.

Vasaris
Dalykų 
mokytojai, klasių 
vadovės

Suorganizuoti kvalifikacijos 
tobulinimo renginius 
mokytojams pagal Erasmus+ 
projektą „Ugdymo kokybės 
gerinimas Klaipėdos Stasio 
Šimkaus konservatorijoje“.

Surengtos atviros 
meistriškumo pamokos, 
seminarai, vebinarai, 
parengtos kvalifikacinės 
programos šalies pedagogams.

Visus metus Projekto dalyviai

Mokyklos bendruomenei 
organizuoti lektoriaus Igno 
Genio seminarą „Emocijos ir 
dialogiškumas. Kaip susitikti su
kitais būnant savimi?".

Socialinis emocinis ugdymas. II pusmetis
Projektų 
administratorė,
klasių vadovės

Dalyvauti miesto metodinių 
grupių kvalifikacijos kėlimo 
veiklose.

Tobulinamos dalykinės 
kompetencijos, vykdoma 
gerosios patirties sklaida.

Nuolat

Pagalbos 
mokiniui 
specialistės, 
dalykų mokytojai

Organizuoti mokymus 
„Socialinė drama ir pasakų 
terapija“.

Stiprinamos esamos 
kompetencijos. 

 II pusmetis Psichologė

1.3. UŽDAVINYS. Stebėti ugdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą.

Du kartus per mokslo metus 
atlikti mokinių lankomumo ir 
mokymosi pažangos rezultatų 
analizės vertinimą, rezultatus 

Įvertinta mokinių pažangą, 
nustatytas mokymosi pagalbos
poreikis.
Suteikta individuali 

Pusmečių pabaigoje Direktorė, 
bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja
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aptarti su mokiniais, 
mokytojais, tėvais (rūpintojais, 
globėjais).

mokymosi pagalba. 

Naudojant IQES priemones 
atlikti veiklos kokybės 
įsivertinimą „Mokinių apklausa
NŠA“.

Atliktas tyrimas, atspindintis 
mokinių nuomonę apie 
ugdymo proceso 
veiksmingumą, efektyvumą

I pusmetis

Bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja,
Veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo
grupė

Parengti individualius, 
konservatorijos poreikius 
atitinkančius vertinimo 
įrankius.

Atliktas tyrimas, atspindintis 
mokinių nuomonę apie 
užduočių diferencijavimą, 
individualizavimą.

II pusmetis

Bendrąjį ugdymą 
organizuojančio 
skyriaus vedėja,
Veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo
grupė

Atlikti naujai pradėjusių 
mokytis mokinių adaptacijos 
tyrimą.

Įvertintas mokinių adaptacijos
konservatorijoje lygis.

Spalio-lapkričio 
mėn.

Veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo
grupė, psichologė

Dalyvauti konservatorijos 
vykdomose apklausose.

Mokyklos bendruomenė 
aktyviai dalyvavo apklausose. 

Pagal poreikį
Konservatorijos 
bendruomenė

2. TIKSLAS. Plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo galimybes.

2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką.

Inicijuoti renginius, projektus, 
konkursus, konsultacijas, 
meistriškumo tobulinimo 
renginius konservatorijoje.

Sudarytos geresnės sąlygos 
muzikai gabiems vaikams
rinktis jų poreikius ir interesus
atitinkantį ugdymą(si) pagal 
specializuoto ugdymo krypties
programas.

Nuolat Direktorė

Vykdyti konsultacijas 
būsimiems mokiniams 
nuotoliniu būdu.

Būsimiesiems  konservatorijos
mokiniams suteikta išsami 
informacija, dalykinė pagalba.

Nuolat, pagal 
poreikį

Muzikinių dalykų 
metodinių grupių 
mokytojai

Organizuoti koncertus, 
renginius regiono meno ir 
muzikos mokyklose.

Suorganizuoti koncertai, 
renginiai.

Pagal metodinių 
grupių veiklos 
planus

Muzikinių dalykų 
metodinių grupių 
mokytojai

Organizuoti festivalius, vasaros
stovyklas regione ir 
konservatorijoje.

Vykdyta informacijos sklaida,
gabių mokinių paieška. 

Pagal veiklos 
planavimą 
reglamentuojančius
dokumentus

Darbo grupės

Organizuoti projektus, 
olimpiadas regione ir 
konservatorijoje.

Vykdyta informacijos sklaida,
gabių mokinių paieška. 

Pagal veiklos 
planavimą 
reglamentuojančius
dokumentus

Darbo grupės

Parašyti ir teikti paraišką 
Lietuvos kultūros tarybai, 
Klaipėdos miesto savivaldybei 
projektui „IV vaikų ir jaunimo 
festivalis „Muzika kviečia 
kiekvieną“.

Vykdyta gabių mokinių 
paieška.

I pusmetis
Projektų 
administratorė

Organizuoti renginį „Karjeros 
savaitė konservatorijoje“.

Vykdyta gabių mokinių 
paieška.

Balandis-birželis
Projektų 
administratorė,
darbo grupė

Pristatyti konservatoriją šalies 
mokyklose, choruose ir 
orkestruose.

Vykdyta gabių mokinių 
paieška.

Kovas-birželis
Mokinių 
parlamentas

2.2. UŽDAVINYS. Gerinti bendradarbiavimo kultūrą ir skleisti gerąją patirtį.
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Vykdyti informacijos sklaidą 
apie konservatorijos veiklą, 
naudojant IT technologijas ir 
skaitmenines priemones.

Pagerėjo bendradarbiavimo 
kultūra, gerosios patirties 
sklaida.

Pagal poreikį
Muzikos teorijos 
metodinės grupės 
mokytojai

Teikti metodinę pagalbą 
regiono ir miesto meno ir 
muzikos mokyklų pedagogams.

Vykdyta gerosios patirties 
sklaida.

Nuolat 
Muzikinių dalykų 
metodinių grupių 
mokytojai

Organizuoti atviras pamokas 
regiono meno ir muzikos 
mokyklose.

Vykdyta gerosios patirties 
sklaida.

Pagal metodinių 
grupių veiklos 
planus

Muzikinių dalykų 
metodinių grupių 
mokytojai

Kurti skaitmeninius medijų 
produktus, priemones: 
informacinius, reklaminius, 
muzikinius vaizdo klipus 
socialiniams tinklams ir 
virtualioms platformoms.

Vykdyta informacijos sklaida. Nuolat

Klasių vadovai, 
fonotekos 
specialistas, 
metodinių grupių 
primininkai, 
mokinių 
parlamentas

Vykdyti informacijos sklaidą 
apie tarptautinius 
konservatorijos projektus

Parengti straipsniai 
internetiniame konservatorijos
puslapyje, Facebook, 
eTwinning, School Education 
Gateway, Erasmus+ 
platformose.

Visus metus Projektų dalyviai

_________________________
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