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Alytus 
  

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
  
  

2018-2020 metų strateginiame plane numatoma plėtoti ir gilinti muzikai gabių mokinių ir 

suaugusiųjų gebėjimų ir talento raišką, programų įvairovę, stiprinti bendruomeniškumą ir 

praturtinti miesto bei regiono kultūrinį gyvenimą.   Tuo tikslu 2018 metų Muzikos mokyklos 

veiklos plane numatytos priemonės  buvo įgyvendintos, ir tai įrodo pasiekti rezultatai:  

01 priemonė. Užtikrinti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo kokybę.  

Išlaikytas stabilus mokinių skaičius (planuota 580, mokosi 575);  

integruota mokinių su spec. ugdymosi poreikiais; 

parengti 144 laureatai; 

net ir remonto sąlygomis, laikinai persikėlus į kitas miesto mokyklas, surengti 434 koncertai ir 

edukaciniai renginiai;  

pagal planą atestuoti 3 mokytojai. 

07 priemonė. Užtikrinti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklos aplinkos išlaikymą.  

Mokykla atitiko higienos normas; 

kaip ir planuota, 4 darbuotojai kėlė kvalifikaciją;  

pateiktos 6 paraiškos tarptautiniams ir šalies projektams; 

mokykloje vyko vidaus patalpų remontas.   

 II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Tobulinti 

mokyklos teikiamų 

paslaugų įvairovę ir 

kokybę 

 Parengta naujų 

programų, jose 

mokysis naujų 

mokinių 

 Programų ir  

mokinių skaičius 

(10 mokinių) 

 1. Obojaus programa, 6 

mokiniai 

2. Elektroninės muzikos 

programa, 4 mokiniai 

3. Birbynės programa 



muzikos mėgėjams, 1 

mokinys 

(įvykdyta 100%) 

1.2. Motyvuoti 

mokytojus, 

dirbančius su spec. 

poreikių vaikais, 

kelti kvalifikaciją 

 Mokytojai, 

dirbantys su spec. 

poreikių vaikais, 

kelti kvalifikaciją 

 100% mokytojų, 

dirbančių su spec. 

poreikių vaikais, 

kėlė kvalifikaciją 

 5 mokytojai kėlė 

kvalifikaciją 

(įvykdyta 100%) 

1.3. Stiprinti 

socialinę partnerystę 

 Pagal 

bendradarbiavimo 

sutartis bendri 

renginiai su kitomis 

įstaigomis 

 Bendradarbiavimo 

sutartys (5) 

 Sudarytos 6 

bendradarbiavimo sutartys 

(įvykdyta 120%) 

1.4. Pertvarkyti 

mokyklos 

edukacines erdves 

pritaikant mokinių 

socialiniams-

emociniams 

poreikiams 

 Įrengtos 

alternatyvios 

erdvės mokiniams 

 Mokinių poilsio 

erdvės  

(1 erdvė) 

 Nupirkti baldai, atliktas 

remontas 

(įvykdyta 100%) 

 

1.5. Išplėsti 

mokyklos muzikos 

instrumentų bazę 

Įsigyta naujų 

muzikos 

instrumentų 

10 tūkst. Eur 

Įsigyta muzikos 

instrumentų daugiau kaip 

už 20 tūkst. Eur.  

(įvykdyta 200%) 

1.6. Kelti 

kvalifikaciją ir 

skleisti gerąja patirtį 

tarptautiniu lygiu 

 Skaityti pranešimą 

kvalifikacijos 

programose 

Tarptautinis 

pranešimas 

 Perskaityta pranešimų ir 

pravesta 100 valandų 

seminarų užsienyje 

(įvykdyta 200%) 
  

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
 Visos užduotys įvykdytos 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) - 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai - 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
  

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
  



 

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Socialinė partnerystė įtraukiojo ugdymo srityje 
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