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I.MOKYKLOS FILOSOFIJA – mokykla – asmenybės išsiugdţiusios fizines, dvasines galias, 

išsilavinusios kultūros, meno srityse ugdymo pagrindas. 

II. MOKYKLOS VIZIJA – Šiuolaikiška įstaiga, teikianti kokybišką neformalų meninį ugdymą, 

išlaikanti tęstinumą, ieškanti naujovių. 

III. MOKYKLOS MISIJA – mokinių meninis ir estetinis ugdymas. Šokio, teatro ir muzikos 

tarpusavio ryšys. 

IV. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI: 

1.Teikti mokiniams bendrą choreografinį, muzikinį išsilavinimą, ugdyti jų meninį 

skonį, nacionalinę savimonę, remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais, 

geriausiais pasaulinės kultūros pavyzdţiais. Ugdyti meno mylėtojus, meno saviveiklos dalyvius, 

meno propaguotojus. 

2. Gerinti ugdymo kokybę, siekti, kad pradiniai meninės veiklos įgūdţiai būtų tinkamo 

profesinio lygio. 

3. Baigti  patalpų renovaciją, stiprinti materialinę bazę. 

V. TRUMPA CHARAKTERISTIKA. 

2017 m. veiklos programoje uţsibrėţtus tikslus, mokyklos bendruomenė įvykdė gerai, mokyklą 

baigė 24 mokiniai, priimti 33 mokiniai. 

Mokiniai surengė muzikinius koncertus , muziejuje ir senelių namuose. Liaudiškų šokių 

ansamblis „Nemunėlis“ koncertavo Švenčionėliuose, Kupiškyje, Rudaminoje, parodė programą 

Rokiškio visuomenei miesto šventės metu. Šiuolaikinio šokio grupė „Fiesta“  dalyvavo 

Rokiškio miesto renginiuose, Tarptautiniame festivalyje Prahoje, respublikiniame festivalyje 

Marijampolėje.  Kapela „Bučkis“ organizavo respublikinę kapelų šventę „Prie Nemunėlio“ 

Bajoruose. 

      Mokytojai ir mokiniai dalyvavo kalėdiniuose koncertuose Rokiškio rajono bendruomenei. 

Rokiškio choreografijos mokyklos mokiniai dalyvavo miesto ir rajono renginiuose. Mokyklos 

baigiamasis koncertas rodytas miesto bendruomenei. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RENGINIŲ PLANAS. 

 

 

Eil.Nr. Renginys Mėnuo Atsakingas 

1 Respublikinė kapelų šventė „Prie 

Nemunėlio“. 

2018-04-07 Algis Bagdonas 

2 

 

 

Tarptautinis vokalo ir šokio 

festivalis „Keliaujantis festivalis 

2018. Ryga”. 

2018-03  03-04 d. Snieguolė 

Skardţiuvienė 

Rima Bielovienė 

Aušra Čepulienė 

3 Mokyklos mokinių baigiamasis 

pradinio ugdymo koncertas 

2018-05-07 Snieguolė 

Skardţiuvienė 

 

4 Mokyklos  baigiamasis  koncertas 

 

 

2018-06-01 Arūnas Skardţius 

5 Lietuvos dainų šventė  2018-07 4-8 d. Arūnas Skardţius 

6 Mokslo metų pradţios šventė 2018-09-03 Snieguolė 

Skardţiuvienė 

 

7 Rokiškio miesto  šventė 2018-09-22 Arūnas Skardţius 

8 

 

Pirmokų krikštynos 2018-10-18 Snieguolė 

Skardţiuvienė 

 

9 Muzikavimo atsiskaitymas 

koncertas 

2018-12-07 Ona Vigelytė 

10 Kalėdinis koncertas 2018 - 12- 21 Arūnas Skardţius 

 

 

VII. MOKYTOJŲ DARBO INSPEKTAVIMAS 

 

Eil. Nr. Tema Tikslas Mėnuo Pastabos 

1  I- VII klasių dienynai                                                            Tikrinimas 2018 m. geguţė Aptariama 

individualiai su 

mokytojais 

2 Pamokų lankymas Ugdymo kokybė 2018 m. Aptariama 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

3 Baigiamųjų ir keliamųjų 

egzaminų inspektavimas 

Ugdymo kokybės 

uţtikrinimas 

2018 m. geguţė 

2018 m. gruodis 

Aptariama 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

 

 

 

VIII. MOKYTOJŲ IR MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŢIAI. 

 

Eil. Nr. Tema Mėnuo Atsakingas 

1 Dėl mokinių atsiskaitymo uţ antrą 

mokslo metų pusmetį, baigiamųjų 

egzaminų komisijos sudarymas, 

2018-04-19 Arūnas Skardţius 



baigiamųjų egzaminų tvarkaraščio 

patvirtinimas 

2 Dėl mokyklos baigimo paţymėjimų 

išdavimo ir kėlimo į aukštesnę klasę 

2018 - 05-21 Mokytojų taryba 

3 Dėl pasiruošimo 2016/2017 m. m. 

mokymo krūvio paskirstymo, 

mokytojų tarybos darbo, ugdymo 

programų tvirtinimas  

2018- 08-28 Mokytojų taryba 

4 Dėl mokinių atleidimo nuo mokesčio 

uţ mokslą 

2018-09-14 Mokytojų taryba 

5 Veiklos plano 2017 m. m. tvirtinimas 2018-12-04 Mokytojų taryba 

6 Veiklos plano 2017 m. m. tvirtinimas  2018-12-20 Mokyklos taryba 

 

IX. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS. 

     Seminarai, kursai, pasitarimai pagal švietimo institucijų renginių planus. Mokytojų atestacija       

vykdoma remiantis savivaldybės administracijos patvirtintu planu. 

      X.PROJEKTINĖ VEIKLA. 

      Dalyvauti rajono, regiono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

Dalyvausime paauglių nusikalstamumo prevencijos ir kryptingo vaikų uţimtumo,  

pilietinio, tautinio ugdymo ir gabių vaikų ir jaunimo ugdymo  projektuose.  

XI. BENDRADARBIAVIMAS. 

       Bendradarbiauti su bendrojo lavinimo mokyklomis, gimnazijomis, neformaliojo ugdymo 

įstaigomis, kultūros centru, su kolegomis iš Lietuvos ir uţsienio šalių. 

 

XII. VEIKLOS FORMOS. 

 1.Pamokos. 

 2.Atviros pamokos. 

3.Renginiai. 

 4.Koncertinė veikla. 

 5.Koncertinės išvykos. 

 6.Festivaliai. 

 7.Parodos. 

 8.Projektai. 

 9.Stovyklos. 

 10.Teminės dienos. 

 

 

XIII . LAUKIAMI  REZULTATAI. 

 

1 .Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir atestacija- mokytojus aktyviau įsijungs į metodinę veiklą. 

2. Gabių vaikų poreikių tenkinimas, sudarys sąlygas atsiskleisti gabiems vaikams, pagerės 

demokratiškas mokyklos veiklos planavimas. 

3. Ugdymo procesas neatsiejamas nuo koncertinės veiklos, sudarytos sąlygos mokiniams išvykti 

į kitus miestus ir šalis, skatina mokinių savišvietą, domėjimąsi savo ir kitų šalių kultūra. 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 

2017 m. gruodţio 20    d. 

Posėdţio protokoliniu nutarimu 

( protokolo Nr.   3  ) 


