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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei 

rodikliai) 

2020-2022 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. 1 uždavinys. Gerinti vaikų ir suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę ir įvairovę. 

2 uždavinys. Užtikrinti modernią ir estetišką ugdymo aplinkos plėtrą, aplinkos išlaikymą. 

Įgyvendinant strateginį tikslą ir uždavinius 2020 metais Muzikos mokyklos veiklos plane 

numatytos priemonės  buvo įvykdytos, ir tai įrodo pasiekti rezultatai:  

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

papildančio ugdymo kokybę Muzikos mokykloje“. 01-01. Išlaikytas stabilus mokinių skaičius 

(strateginiame plane numatyta 570, mokėsi 583).  01-02. Plečiamas programų vykdymas: 

ankstyvojo muzikinio ugdymo, teatro, etnokultūros programų veikloje vietoje planuotų 20, lanko 

29 mokiniai. 

01-03. Mokykla vykdo įtraukųjį ugdymą, pagal planą integruojama 10 mokinių su specialiaisiais 

ugdymosi poreikiais. 01-04. Nors buvo planuota per metus parengti 90, tačiau tarptautinius 

konkursus, įskaitant nuotolinius konkursus, laimėjo 141 laureatas ir diplomantas. Mokyklą už 

simfoninio orkestro pasiekimus apdovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. 

 01-05. Planuota 200 renginių ir koncertų per ataskaitinius metus, tačiau buvo surengti 255 

virtualieji ir „realieji“ koncertai bei edukaciniai renginiai, koncertų ciklai atskirų profesijų 

žmonėms – medikams, policijos darbuotojams, – visiems, kuriems dėl koronaviruso pandemijos 

teko dirbti sudėtingomis sąlygomis. 01-06. Atestuotas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai vienas 

mokytojas. 01-07. Atnaujinta metodinė-mokomoji bazė (pandemijos metu reikėjo daugiau 

kompiuterių, vaizdo kamerų, įdiegtas nuotolinio mokymo platforma Microsoft Teams ir kt., 

nupirkta daugiau mobiliųjų pianinų, simfoniniam orkestrui – bosinis  klarnetas, smuikai).    

07 priemonė „Užtikrinti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklos aplinkos išlaikymą“. 07-01. Pandemija sukėlė papildomų išlaidų asmens apsaugos 

priemonėms poreikį, todėl buvo išleista daugiau, negu planuota, higienai užtikrinti, įsigytos veido 

apsaugos priemonės. 07-02. 4 darbuotojai kėlė kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo ir darbo 



saugos srityse. 07-03. Planuota 4 pateikti keturias paraiškas. Metų eigoje vykdomi du tarptautiniai 

Erasmus projektai, Kultūros paso projektas, pateiktos dar 2 paraiškos tarptautiniams ir 1 paraiška 

šalies projektams, 3 paraiškos Alytaus miesto savivaldybei suaugusiųjų finansavimui. 07-04. 

Sporto gatvės saugumui spręsti buvo griežtai apribotas automobilių stovėjimas joje, todėl teko 

skubiai didinti Muzikos mokyklos darbuotojų vidiniame kieme esančią automobilių aikštelę. Šie 

darbai buvo daromi vietoj planuoto lauko scenos stogo įrengimo. 

 

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. Plėtoti 

ugdymo įvairovę 

ir stiprinti 

pilietiškumą ir 

tarptautiškumą 

Į programą įvedamas 

pasirenkamasis 

etnokultūros dalykas,  

plečiamas šios srities 

mokomasis ir 

koncertinis  

repertuaras, tautinis 

paveldas pristatomas 

Europos Sąjungos 

šalyse 

Ugdymo plane įvestas 

etnokultūros dalykas, jį 

pasirinko ne mažiau, 

kaip 6 mokiniai, 

repertuaras, grįstas 

etnokultūra, pristatomas 

užsienyje 

 

Etnokultūros dalyką 

pasirinko 8 mokiniai, 

dalykui skiriamos 72 

metinės valandos, 

mokytojai atliko 

etninės muzikos 

kūrinius užsienyje   

1.2. Inicijuoti 

socialinio-

emocinio klimato 

stabilumą, 

mokinių 

emocinės 

sveikatos 

užtikrinimą 

Mokytojai kelia 

kvalifikaciją emocinio, 

psichologinio 

saugumo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių  įtraukties 

klausimais    

100% mokytojų kėlė 

kvalifikaciją 

specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos  kursuose; 

atlikta 1 anoniminė 

mokinių apklausa dėl 

emocinio ir 

psichologinio saugumo 

klimato mokykloje 

 

Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

kvalifikacijos 

programa, 100% 

mokytojų gavo 

kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimus, atlikta 

dalinė mokinių 

apklausa, 

atskleidžianti mokinių 

gerą savijautą ir 

motyvaciją Muzikos 

mokykloje. 

1.3. Skleisti 

gerąją vadybinę 

patirtį tarptautiniu 

lygiu 

Dalyvauti tarptautinėje 

konferencijoje ir 

skaityti pranešimą 

Skaitytas 1 pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje   

 

Italijoje, Masafroje 

2020-02-26 skaitytas 

pranešimas apie 

Alytaus muzikos 

mokyklos mokytojų 

veiklą, mokytojo J. 

Karpavičiaus 



pedagoginę ir 

bendruomeninę veiklą 

Alytuje.   

1.4. Skleisti 

ugdymo 

inovacijas 

tarptautiniu lygiu 

Mokytojai dalyvauja 

tarptautiniuose 

projektuose ir vykdo 

inovacinę, metodinę 

bei kūrybinę sklaidą   

6 mokytojų vizitai 

užsienio švietimo 

įstaigose ir jų atliktos 6 

metodinės-kūrybinės 

veiklos, paskleistos 

internetinėje erdvėje 

 

Italijoje Erazmus 

projekte 2020 m. 

dalyvavo 6 mokytojai, 

jie susitiko su Italijos, 

Graikijos, Kipro, 

Portugalijos, Ispanijos 

ugdymo įstaigų 

mokytojai ir pristatė 

savo metodinę 

medžiagą, atliko 

kūrinius.     

1.5. Siekti aukštų 

ugdymo 

rezultatų, 

skatinant atlikėjų 

profesionalumą 

Dalyvauti 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose 

120 mokinių dalyvavo   

respublikiniuose, 30 

mokinių tarptautiniuose 

konkursuose.   Alytaus 

muzikos mokykloje 

suorganizuoti 3 šalies ir 

1 tarptautinis konkursas   

 

Per ataskaitinius 

metus parengta 141 

šalies ir tarptautinių 

konkursų laureatas ir 

diplomantas.   

Suorganizuoti: J. 

Karpavičiaus vardo 

konkursas, lietuviškos 

muzikos atlikėjų 

“Atlėk, sakale” 

konkursas, Lietuvos 

vaikų ir mokinių LRT 

konkurso trečiasis 

etapas “Dainų 

dainelė“. Tarptautiniu 

mastu suorganizuoti 

meistriškumo kursai 

Alytaus muzikos 

mokykloje su Bazelio  

ir Liucernos 

konservatorijų 

muzikos pedagogikos 

magistrantais. 

 

 

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

Nebuvo 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pasiekti aukštų Lietuvos Respublikos valdžios 

institucijų įvertinimo už puikius ugdymo kokybės 

pasiekimus tarptautiniu mastu.  

LR Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė savo padėką 

ir sveikinimą Muzikos mokyklai už simfoninio 

orkestro „Svajonė“ aukštus laimėjimus 

tarptautiniame konkurse. 

Pakelia mokinių motyvaciją, gerina 

mokyklos įvaizdį visuomenėje 

3.2. Įdiegta nuotolinio ugdymo mokomoji platforma 

„Microsoft teams“, apmokyti visi mokytojai ir 

darbuotojai, karantino metu sėkmingai pereita prie 

nuotolinio mokymo.  

Lanksčiai ir be didelių trukdžių 

prisitaikyta prie nuotolinio mokymo, 

keliant mokytojų kvalifikaciją IT 

srityje, stiprinant Muzikos mokyklos IT 

bazę ir užtikrinama bendruomenės 

apsauga prieš COVID-19 virusą. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 

Nebuvo 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

 


