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VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2014 – 2018 METAMS 

 

 

               Muzikos mokykla – rajono muzikinės, meninės raiškos metodinis centras, telkiantis 

Vilkaviškio krašto muzikos specialistus ugdyti ir puoselėti jaunosios kartos žmonėse Europos bei 

pasaulio kultūros tradicijas, vertybes, diegti tautinės, etninės kultūros pagrindus, skatinantis juos 

aktyviai dalyvauti Vilkaviškio krašto ir visos šalies kultūriniame gyvenime. 

              Mokyklos kolektyvo sukaupta metodinė patirtis ir kvalifikacija užtikrina ir ateityje padės 

tenkinti mokinių kultūrinės saviraiškos poreikius, suteikti asmeniui bendrąsias ir papildomas meno 

srities dalykines kompetencijas bei tapti aktyviais Vilkaviškio krašto bendruomenės nariais. Per 

menų auklėjamąsias savybes mokykla ugdo dorovingą ir pilietiškai brandžią asmenybę, padeda 

moksleiviams suvokti ir puoselėti tautinį identitetą, kas ypač svarbu ES kontekste. 

 

                                                             

                      Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis       

                                      

 

 

 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Vilkaviškio muzikos mokykla - Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

mokyklos buveinė Kęstučio g. 13, Vilkaviškis, LT – 701910 ; internetinės svetainės adresas  

www.vmm.lt 

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo  įstatymu, Švietimo strategijos 2013 – 2022 metams nuostatomis; Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais,  kitais teisės aktais ir Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatais. 

http://www.vmm.lt/


Vilkaviškio muzikos mokyklos strateginio plano tikslas – pasirinkti mokyklos              

veiklos tobulinimo kryptis ir prioritetus, efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti tikslus, 

uždavinius, jų įgyvendinimo būdus ir esminius mokyklos pokyčius 2014- 2018 metams. 

 

 

MOKYKLOS  PRISTATYMAS 

 

             

Muzikos mokykla įkurta 1964 m. Mokyklos pirmasis direktorius – Leonas Galvydis. 

Pradžioje mokykloje dirbo 6 mokytojai, mokėsi 76 mokiniai, veikė trys ugdymo (si) 

programos:  fortepijono, akordeono ir violončelės. Mokykla kasmet augo, plėtėsi, daugėjo mokymo 

programų, išaugo mokinių ir mokytojų skaičius. 

Šiuo metu muzikos mokykla yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – 

FŠPU) įstaiga, vykdanti FŠPU programas, kurių paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai 

plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas 

dalykines kompetencijas.  

Mokykla, siekdama ugdymo kokybės užtikrinimo,  individualizuoja ir diferencijuoja 

ugdymo turinį pagal mokinių poreikius bei gebėjimus ir planuoja jo įgyvendinimo procesus. 

Mokykloje veikia šios ugdymo programos: fortepijono, akordeono, birbynės, 

lumzdelio, kanklių, trimito, klarneto, saksofono, fleitos, smuiko, dainavimo, klasikinės gitaros, 

choreografijos. Mokiniai lanko meninius kolektyvus: birbynių, smuikų, kanklių ansamblius, 

liaudiškos muzikos kapelą, lengvosios muzikos grupę, jaunučių ir merginų chorus, akordeonininkų 

orkestrą. Mokytojai susibūrę į lengvosios muzikos grupę „GAMA“. 

Įstaigoje dirba 39 pedagogai, 19 iš jų – mūsų mokyklą baigę ir sugrįžę čia dirbti 

mokiniai. Per visus mokyklos gyvavimo metus išleista per 1000 įvairias ugdymo programas 

baigusių mokinių. Daugelis jų tapo profesionaliais muzikantais ar pedagogais, dirbančiais įvairiuose 

Lietuvos miestuose.                

Mokyklos bendruomenė didžiuojasi savo atributika: mokyklos himnu (kompozitorė 

Z. Bružaitė) ir vėliava, kurią sukūrė buvusi mokyklos auklėtinė Ingrida Bunikienė. 

Svarbiausi gyvenimo įvykiai yra fiksuojami mokyklos stenduose, metraštyje, 

internetinėje svetainėje, atsispindi rajono žiniasklaidoje. 2013 metais buvo renovuotas mokyklos 

pastato fasadas ir stogas. Mokykla, panaudodama mokesčio už ugdymą ir GPM 2 proc. lėšas, nuolat 

atlieka vidaus patalpų remonto darbus, atnaujina bazę ugdymo priemonėmis, instrumentais.  

 

 

 



MOKYKLOS VIZIJA 

 
 

Muzikos mokykla – demokratiška ugdymo įstaiga, pagrįsta brandžiomis, kultūrinėmis 

ir moralinėmis vertybėmis, formuojanti, ugdanti ir puoselėjanti tautinį identitetą. Mokykla – tai 

siekiamybė, kurioje tarpusavio santykiai grindžiami pagarbos, tolerancijos, sąžiningumo principais, 

o ugdymo procesas – profesionalumu ir aukštais ugdymo (si) pasiekimais, taikomos naujos 

technologijos, nuolat atnaujinama materialinė bazė. Ugdymo priemonės patrauklios mokiniams, 

įgyvendinama ugdymo programų pasirinkimo įvairovė, sudaromos sąlygos kūrybinei saviraiškai.                          

 
 

MOKYKLOS MISIJA 

 
Perteikti ugdytiniams Europos ir pasaulio kultūros tradicijas ir vertybes, diegti 

tautinės, etninės kultūros pagrindus, aktyviai dalyvauti Sūduvos krašto ir visos šalies kultūriniame 

gyvenime, per menų auklėjamąsias savybes ugdyti dorovingą, pilietiškai brandžią ir kūrybišką 

asmenybę, padėti mokiniams suvokti ir puoselėti tautinį identitetą. 

 

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA 

 

 
Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo 

pagalbos.  

                                                                                                  (Elbertas Grimas Chabardas) 

 
 

MOKYKLOS VERTYBĖS 

 

 

 Profesionalumas ir kūrybiškumas. 

 Sąžiningumas, tarpusavio pagarba, vidinė harmonija. 

 Lyderystės skatinimas ir  subalansuotas visos bendruomenės darbas tikslui pasiekti. 

 Tautinio identiteto išsaugojimas. 

 

 

APLINKOS ANALIZĖ (IŠORINIAI IR VIDINIAI VEIKSNIAI) 

 

Išorinių veiksnių analizė 

 
 

Politiniai – teisiniai veiksniai: įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 



Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, Vilkaviškio muzikos mokyklos 

nuostatais. Tačiau nėra aiškių politinių sprendimų bei krypčių, nustatančių meninio ugdymo 

funkcijas ir apibrėžiančių aiškią meno ir muzikos mokyklų vietą Lietuvos Respublikos Švietimo 

sistemoje. 

Ekonominiai veiksniai: Mokyklos biudžetą kiekvienais metais rajono savivaldybės taryba 

patvirtina tik 10 - 11 mėnesių, todėl lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui nuolat 

trūksta. Darbuotojai ir administracija gyvena nežinioje ir nuolatinėje ekonominėje bei 

psichologinėje įtampoje, dėl galimai vėluosiančių ar vėluojančių atlyginimų. Neretai mokytojai 

prieš savo valią „administracijai leidus“ nebūna darbe ir taip atsisako sau priklausančios darbo 

užmokesčio dalies. Formuojasi nepilnavertiškumo jausmas, neužtikrintumas savo darbo 

reikalingume ir nežinia dėl ateities perspektyvų. Teigiamas veiksnys – mokyklos teisė mokinių tėvų 

įmokas už ugdymą panaudoti tikslingai gerinant mokyklos materialinę bazę ir aplinkas bei įsigyti 

muzikos instrumentus, kitas ugdymo (si) priemones ir vykdyti mokyklos veiklą.  

Socialiniai veiksniai: augantis nedarbas rajone, mažėjantis gimstamumas, migracija – tai didelį 

nerimą keliančios problemos, kurios ilgainiui gali įtakoti ir meninio ugdymo įstaigų veiklą. Šie 

veiksniai mokyklos veiklą įtakoja nežymiai. Vilkaviškio muzikos mokykla yra vienintelė rajono 

ugdymo įstaiga, kurioje nuo 2008 m. vaikų skaičius nuolat didėja. 

Technologiniai veiksniai: sparčiai vystantis IT ir kuriantis informacinei visuomenei, sparčiai plinta 

komunikacijos ir IT naudojimas muzikinio ugdymo procese. Mokykla, atsižvelgiant į finansines 

galimybes, diegia modernias mokymo priemones, bibliotekoje veikia MOBIS sistema. 

Kompiuterizuotos dvi solfedžio klasės.  

Organizacinė struktūra: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui, veikia mokyklos savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, 

tėvų komitetas. Mokykloje dirba 48 darbuotojai. Iš jų – 39 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 19 

mokytojų metodininkų, 12 vyresniųjų mokytojų ir 7 mokytojai. 5 mokytojai yra įgiję magistro 

laipsnį. Mokykloje veikia choreografijos, fortepijono, muzikos teorijos ir dainavimo, liaudies 

instrumentų ir akordeono, pučiamųjų ir styginių instrumentų, antrojo pasirenkamojo instrumento 

metodinės grupės, kurių veiklą kuruoja mokyklos metodinė taryba. 

Planavimo sistema: muzikos mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis mokyklos strateginiu 

veiklos planu, metine veiklos  programa,  mėnesio veiklos planais. 

 

 



SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
Vidinių veiksnių analizė 

 

Stiprybės 
  

Silpnybės 

1. Didėjantis mokinių skaičius mokykloje. 

2. Geras mokyklos įvaizdis krašto 

bendruomenėje. 

3. Mokiniai ir mokytojai pilietiškai 

aktyvūs, reprezentuoja mokyklos veiklą 

(nuolat dalyvauja rajono, šalies, bei 

tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose, projektuose). 

4. Aukšti meniniai pasiekimai (mokiniai 

tampa rajono, respublikos, tarptautinių 

konkursų prizininkais, laureatais) 

5. Aukšta  mokytojų kvalifikacija.  

6. Mokykloje veikia naujų, jaunų 

specialistų įdarbinimo politika. 

7. Stiprūs ryšiai su visuomene, socialiniais 

partneriais.  

8. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo 

modulio įgyvendinimas. 

9. Mokykla dalinai renovuota, miesto 

centre, veiklai vykdyti naudoja II 

korpusą adresu Vienybės g. 1, nuolat 

gerinama materialinė bazė, racionaliai 

naudojami finansiniai ištekliai. 

10. Mokykloje veikia asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo sistema.     

11. Vykdomas mokyklos veiklos 

įsivertinimo procesas. 

12. Sudaromos sąlygos gabiems mokiniams 

mokytis išplėstinio ugdymo programoje 

pasiruošimui tolesniam mokymuisi, 

studijoms. 

1. Nėra koncertinės salės mokyklos 

tiesioginėms funkcijoms užtikrinti ir veiklai 

organizuoti.   

2. Tvarkaraščio lankstumas (sudėtingos 

mokinių, gyvenančių kaimo vietovėse, 

susisiekimo su mokykla galimybės, sunku 

pritaikyti lankstų tvarkaraštį). 

3. Motyvacijos stoka mokiniams dalyvauti kai 

kurių muzikos kolektyvų veikloje (dalies 

ansamblių įvaizdis nepakankamai 

patrauklus). 

4. Mokykla veiklą vykdo dviejuose pastatuose  

(mokiniams ir mokytojams tenka vaikščioti 

iš vieno pastato į kitą). 

5. Ne visos mokytojų darbo vietos yra 

kompiuterizuotos, bibliotekoje trūksta 

naujos mokymo (si) medžiagos (gaidų), o 

klasėse – naujų instrumentų ir modernios 

įrangos. 

6. Trūksta klasių mokiniams (neturintiems 

namuose instrumento) saviruošai. 

 

                     

Galimybės 

 

                      

Grėsmės 

 
1. Siekti, jog mokykla turėtų koncertų  

salę. 

2. Siekti, jog mokykla veiklą vykdytų 

viename pastate.  

3. Suteikti sąlygas mokytojams tobulintis, 

kelti kvalifikaciją.  

4. Užtikrinti galimybę siekti aukštų 

mokymosi pasiekimų. 

1. Finansavimo  trūkumas.  
2. Mažėjantis mokinių skaičius rajone 

(demografinė padėtis, emigracija). 

3. Mokinio krepšelio, neatitinkančio 

rekomendacijų FŠPU programoms, 

įvedimas pablogins ugdymo pasirinkimo  

galimybes.  

4. Patvirtinus FŠPU programų sampratos 



. 
                      

PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

 1. Prioritetas   Ugdyti demokratiškų pažiūrų, integralią, muzikalią, harmoningą, kūrybišką 

asmenybę. 

           Tikslai:            

1.1  Sistemiškai plėsti mokinio pasirinktos ugdymo srities žinias, stiprinti gebėjimus ir 

įgūdžius bei suteikti asmeniui bendrąsias ir dalykines muzikos ar šokio kompetencijas. 

1.2 Nuolat gerinti ugdymo kokybę, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, saviraiškos 

galimybes  ir ugdymo (si) motyvaciją.  

 

           Uždaviniai: 

1.1.1 Atskleisti ir lavinti vaikų muzikinius, kūrybinius gebėjimus, prigimtines menines 

galias, suteikti galimybę plėtoti meninius gebėjimus įvairių muzikinių meninių gabumų mokiniams. 

1.1.2. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi kultūriniu gyvenimu, dalyvavimą 

kultūrinėje veikloje, lavinti muzikinį skonį, mąstymo kultūrą, siekti aukštesnio meninio lygio. 

1.2.1. Organizuoti įvairių gabumų (ne tik gabiausių mokinių ) pasirodymus. 

1.2.2. Suburti liaudies dainų ir šokių ansamblį, kuris padėtų siekti ugdymo (si) 

motyvacijos ir puoselėtų tautinį identitetą. 

1.2.3. Individualias ugdymo programas sudaryti atsižvelgiant į individualius mokinio 

gebėjimus, specialių poreikių (ypač gabiems) mokiniams pateikti platesnio spektro dalykines žinias, 

skatinti motyvaciją repertuaro įvairumu, taikyti integruoto ugdymo metodą. Dalyvauti konkursuose, 

festivaliuose, projektuose. 

                      1.2.4. Skatinti mokymosi motyvaciją, įtraukti mokinius į muzikinių kolektyvų veiklą. 

                      1.2.5. Skatinti mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi, bendradarbiauti. 

    

2. Prioritetas    Užtikrinti patrauklią ir saugią ugdymo (si) aplinką.     

 Tikslai: 

5. Skatinti lyderystę kolektyve. 

6. Ugdyme plėsti integravimo, 

diferencijavimo, individualizavimo 

procesus. 

7. Plėsti mokinių kūrybinę saviraišką. 

projektą nebus galimybės vykdyti 

išplėstinio ugdymo ir saviraiškinio 

ugdymo programų 

5. Didėjantys bendrojo ugdymo krūviai.  
6. Mažėjantis atskirų programų 

populiarumas. 

7. Nepakankama dalies mokinių mokymosi 

motyvacija. 



2.1. Siekti, kad mokykla viename pastate turėtų moderniai įrengtas patalpas ir 

kamerinę koncertų salę, kur galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. 

2.2. Užtikrinti ugdymo turinio ir ugdymo pasirinkimo įvairovę, siekti mokymo sąlygų 

gerinimo, ugdymo (si) procese diegti modernias technologijas. 

 

             Uždaviniai: 

2.1.1. Teikti mokyklos bendruomenės siūlymus savivaldybės administracijai dėl 

galimybės suteikti koncertų salę muzikos mokyklai ir galimybės veiklą vykdyti viename pastate.  

2.1.2. Siekti pilnos muzikos mokyklos pastato renovacijos. 

2.1.3. Pagal galimybes atnaujinti antrojo korpuso patalpas. 

2.2.1. Sukurti estetišką ugdymo (si) aplinką. 

2.2.2.Vykdyti jaunų, kvalifikuotų specialistų įdarbinimo politiką. 

2.2.3. Gerinti mokyklos materialinę bazę 

 



I PRIORITETAS:  UGDYTI DEMOKRATIŠKŲ PAŽIŪRŲ, INTEGRALIĄ, MUZIKALIĄ, HARMONINGĄ, KŪRYBIŠKĄ ASMENYBĘ. 

TIKSLAI:  

1. Sistemiškai plėsti mokinio pasirinktos ugdymo srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui bendrąsias ir dalykines 

muzikos ar šokio kompetencijas. 

2. Nuolat gerinti ugdymo kokybę ir skatinti ugdytinių motyvaciją.                 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Atskleisti ir lavinti vaikų muzikinius, kūrybinius gebėjimus, prigimtines menines galias, suteikti galimybę plėtoti meninius gebėjimus 

įvairių muzikinių meninių gabumų mokiniams.  

1.2. Skatinti moksleivių ir mokytojų domėjimąsi kultūriniu gyvenimu, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, lavinti muzikinį skonį, mąstymo 

kultūrą, siekti aukštesnio meninio lygio. 

1.3. Suburti liaudies dainų ir šokių ansamblį, kuris padėtų siekti ugdymo (si) motyvacijos ir puoselėtų tautinį identitetą. 

2.1. Organizuoti įvairių gabumų mokinių pasirodymus.  

2.2. Individualias ugdymo programas sudaryti atsižvelgiant į mokinio individualius sugebėjimus. Ryškesnius meninius gebėjimus plėtoti 

platesnės informacijos suteikimu, repertuaro įvairumu, programų individualumu, taikyti integruoto ugdymo metodą. 

2.3. Skatinti mokymosi motyvaciją, įtraukti mokinius į muzikinių kolektyvų veiklą. 

2.4. Skatinti  mokytojus dalintis gerąja darbo  patirtimi, bendradarbiauti. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Data Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Renginių  inicijavimas ir organizavimas 

mokykloje. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

2014-2018 

m. m. 

 Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Aukštas muzikavimo 

lygis, koncertinė 

praktika, repertuaro 

plėtimas, atlikėjo 

ugdymas. 

1.1.2. Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose 

konkursuose, festivaliuose ir projektuose. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokytojai 

2014-2018 

m. m. 

 Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Mokyklos veiklos sklaida 

respublikoje, koncertinė 

praktika, atlikėjo 

ugdymas. 

1.2.1. Edukacinių kelionių – seminarų mokytojams ir 

mokiniams organizavimas.  

Metodinių 

grupių vadovai 

2014-2018 

m. m. 

 Žmogiškieji ištekliai, 

mokyklos biudžeto lėšos 

Kvalifikacijos kėlimas, 

dalykinių kompetencijų 

stiprinimas, naujų žinių 

įgijimas. 

1.2.2. Aktyvus, tikslinis renginių ir koncertų lankymas. Mokytojai, 

mokiniai 

2014-2018 

     m. m. 

Žmogiškieji ištekliai Teigiami muzikiniai 

įspūdžiai, motyvacijos 

augimas .Vertybių 



puoselėjimas, tautinio 

identiteto išsaugojimas.  

1.3.1. Ugdymo proceso orientavimas į tautinės ir etninės 

kultūros pagrindus. 

Mokytojai 2014 -2018 Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai  

Tautinės savimonės 

formavimas, tautinio 

paveldo pažinimas. 

1.3.2. Ruošti mokyklos jaunių chorą dalyvavimui 

liaudies dainų ir šokių ansamblyje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2014 – 2015 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai  

Ugdytiniai įgis 

aukštesnio lygio 

kompetencijas, 

kolektyviai pasieks 

profesionalesnį lygį, 

aktyvės koncertinė 

veikla. 

1.3.3. Ruošti mokyklos choreografijos klasės ugdytinius 

dalyvavimui liaudies dainų ir šokių ansamblyje. 

Choreografijos 

skyriaus 

metodinė grupė 

2014 – 2015 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai  

Muzikos mokyklos 

veiklos sklaida, ugdytinių 

kolektyvinio muzikavimo 

poreikių tenkinimas. 

1.3.4. Ruošti instrumentinės muzikos kolektyvą 

dalyvavimui liaudies dainų ir šokių ansamblyje. 

Mokytojai 2014 – 2015 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Muzikos mokyklos 

veiklos sklaida, ugdytinių 

kolektyvinio muzikavimo 

poreikių tenkinimas. 

2.1.1. Ruošti ir rengti įvairių gabumų (ne tik gabiausių)  

mokinių pasirodymus. 

Mokytojai 2014-2018 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Suteikiama 

savirealizacijos 

galimybė. 

2.1.2. Aktyvinti tėvų domėjimąsi ugdymo procesu 

organizuojant atviras pamokas. 

Metodinių 

grupių vadovai 

2014-2018 

m .m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo proceso 

suvokimas. Ugdytinių 

pasitikėjimas savo 

sugebėjimais.  

2.2.1.  

 

Atsižvelgiant į ugdymosi rezultatus, 

bendruomenės, tėvų ir mokinių interesus, atlikti 

ugdymo programų individualizavimą. 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių vadovai 

2014-2018 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai  

Individualizuotos 

programos tenkins įvairių 

gabumų  mokinių 

poreikius, ugdymas bus 

lankstesnis, tikslingesnis.                                                                                                                                                          

2.2.2. Taikyti aktyvius mokymo metodus, organizuoti 

integruotas pamokas (muzika + choreografija).   

Mokytojai 2014-2018 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

 Ugdymo proceso 

kokybės gerinimas, 



mokymo ir mokymosi 

motyvacijos stiprinimas. 

2.2.3. Vykdyti pasiekimų kokybės kitimo analizę. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2014 – 2018 

m. m. 

Žmogiškieji ištekliai 
Įvertinamas mokinių 

pasiekimų laipsnis. 

2.3.1. Atsižvelgiant į ugdytinių ir bendruomenės 

poreikius ruošti ir motyvuoti mokinius 

kolektyviniam muzikavimui. 

Kolektyvų 

vadovai 

2014-2015 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos Didesnė mokinio 

savirealizacija, kolektyvi

nio muzikavimo 

džiaugsmas, įgūdžių 

lavinimas, kūrybiška 

asmenybė. 

2.3.2. Muzikinių kolektyvų repertuarų įvairovės 

skatinimas. 

Kolektyvų 

vadovai 

2014 – 2018 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Tenkinami ugdytinių ir 

klausytojų poreikiai. 

2.3.3. Aktyvinti Kybartų filialo veiklą, pritraukiant 

filialo mokinius į mokyklos renginius, projektus, 

kolektyvus. 

Mokytojai, 

kolektyvų 

vadovai 

2014-2018 

m. m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Didėjanti mokinių 

motyvacija, renginių 

kokybės gerinimas. 

2.4.1. Metodinių grupių veiklos planavimas, pranešimų, 

atvirų pamokų rengimas ir vedimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių vadovai. 

2014-2018 

m. m. 

Žmogiškieji ištekliai 
Naujos informacijos 

gavimas, metodinė 

veikla, ugdomosios 

patirties sklaida. 

2.4.2. Bendradarbiavimas su respublikos muzikos ir 

meno mokyklomis (meno mokyklų mokytojų 

atviros pamokos), dalyvavimas miesto ir šalies 

metodinėje veikloje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių vadovai. 

2014-2018 

m. m. 

 Mokyklos biudžeto lėšos 

 

 

Keitimasis gerąja darbo 

patirtimi, kvalifikacijos 

kėlimas, ugdymo proceso 

gerinimas, profesinių 

žinių atnaujinimas. 

 

2.4.3.  Vykdyti savianalizės programą. 

 

 

 Direktoriaus  

pavaduotoja 

   ugdymui 

 2014-2018 

      m. m. 

   Mokyklos biudžeto lėšos Gebėjimas analizuoti 

savo darbą ir numatyti 

tobulintinas sritis. 

II PRIORITETAS: UŽTIKRINTI  PATRAUKLIĄ IR SAUGIĄ UGDYMO ( SI ) APLINKĄ. 

TIKSLAI: 

 

1.Siekti, kad mokykla turėtų kamerinę koncertų salę ir moderniai įrengtas patalpas viename pastate, kuriose galėtų tinkamai vykdyti savo 



veiklą. 

2.Užtikrinti ugdymo turinio ir ugdymo pasirinkimo įvairovę, siekti mokymo sąlygų gerinimo, ugdymo (si) procese diegti modernias 

technologijas. 

 

UŽDAVINIAI:  

1.1.Teikti mokyklos bendruomenės siūlymus savivaldybės administracijai dėl galimybės muzikos mokyklai veiklą vykdyti viename pastate su 

kamerine koncertų sale.  

1.2. Siekti pilnos muzikos mokyklos pastato renovacijos. 

1.3. Pagal galimybes atnaujinti antrojo korpuso patalpas.  

2.1. Sukurti modernią, estetišką ugdymo (si) aplinką. 

2.2. Vykdyti jaunų, kvalifikuotų specialistų įdarbinimo politiką. 

2.3. Gerinti mokyklos materialinę bazę. 

 

 

1.1.1. 

 

  

Kreipimasis į rajono savivaldybės administraciją 

dėl pastato – ugdomųjų erdvių su koncertų sale 

suteikimo. 

        

Direktorius, 

mokyklos 

taryba 

 

2014-2015 

m. m. 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Patraukli, šiuolaikiška 

ugdymosi aplinka, 

užtikrinamas kokybiškas 

ugdymas.  

 

1.2.1. 

 

 Ieškoti papildomo finansavimo galimybių 

mokyklos pastato renovacijai (projektų teikimas 

Europos sąjungos paramai gauti). 

 

Direktorius 

 

2014-2015 

m. m. 

   

Žmogiškieji ištekliai, ES 

struktūrinių fondų lėšos 

 Moderni  ir saugi  

mokymosi aplinka, 

teigiamos emocijos. 

 

1.3.1. 

 

Numatyti lėšas II korpuso renovacijai. 

Direktorius, 

mokyklos 

bendruomenė 

2014-2015 

m. m. 

Žmogiškieji ištekliai, ES 

struktūrinių fondų lėšos 
Mokyklos funkcijų 

vykdymas, koncertinės 

veiklos sklaida. 

 

2.1.1. 

 

Prioritetinio poreikio instrumentų, kompiuterių       

įsigijimas, naujų kompiuterinių technologijų 

diegimas, bibliotekos fondo atnaujinimas. 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

2014-2015 

m. m 

    

 

Mokyklos biudžeto lėšos 

      

 

Modernizuotas ugdymo 

procesas, keliamas 

ugdymo kokybės lygis, 

didėja mokymosi ir 

lankomumo motyvacija. 

2.1.2. Naujos, modernios, kompiuterizuotos solfedžio 

klasės įrengimas. 

Direktorius 2014-2015 

m. m. 

  

Mokyklos biudžeto lėšos Mokytojų kūrybinių 

galimybių plėtra, 

ugdymo kokybės 

gerinimas. 



2.1.3. Mokyklos inventoriaus atnaujinimas. Direktorius 2014-2018 

m.m. 

Mokyklos biudžeto lėšos Jauki, patogi mokymosi 

aplinka. 

2.1.4. Kontroliuoti darbų saugos ir sveikatos, higienos 

normų reikalavimų laikymosi įstaigoje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

2014-2018 

m.m. 

 

Žmogiškieji ištekliai, 

mokyklos biudžeto lėšos 

Saugi aplinka. 

2.1.5. Garantuoti gerą, saugų psichologinį mikroklimatą 

pamokose. 

 

Mokytojai 

2014-2018 

m.m. 

 

      Žmogiškieji ištekliai 

 

Tarpusavio pagarba, 

sąžiningumas, vidinė 

harmonija, teigiamos 

emocijos, pasitikėjimas. 

2.2.1. Įdarbinti naujus, kvalifikuotus specialistus. Direktorius 2014-2018 

m.m. 

Žmogiškieji ištekliai Didėjantis specialybių ir 

mokinių skaičius. 

2.3.1. Materialinės bazės gerinimo programos 

įgyvendinimas. 

Direktorius 2014-2018 

m.m. 

Mokyklos biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos 
Moderni ugdymo (si) 

aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO SISTEMA 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO  

PARENGIMO DARBO GRUPĖ 

 

MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2014 – 2016 M.M. 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

VYKDYMAS IR ANALIZĖ 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ 

 

DIREKTORIUS 



1. Mokyklos strateginio veiklos plano parengimui direktoriaus įsakymu sudaryta ir jo vadovaujama darbo grupė. 

2. Parengtas, pristatytas ir po pritarimo patvirtintas mokyklos strateginis veiklos planas 2014-2018 m.m. 

3. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros vykdymo grupė, kuri stebi, analizuoja ir 

įvertina strateginio veiklos plano vykdymo procesą. 

4. Strateginio veiklos plano vykdymas ir analizė. 
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