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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

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

rodikliai) 

2021-2023 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, didinti 

švietimo įtrauktį. 

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

Įgyvendinant strateginį tikslą ir uždavinius 2021 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 (FŠPU ir NVŠ bei suaugusiųjų mokinių vidurkis per 

metus – 577).  

01-02. Plečiamas programų vykdymas: ankstyvojo muzikinio ugdymo, teatro, etnokultūros 

programų veikloje vietoje planuotų 10, lanko 30 mokinių. Teatro pamokose, kaip buvo numatyta 

mokyklos direktoriaus metinėse užduotyse, integruoti vizualūs metodai, įrengtas scenos 

apšvietimas. Įvykdyta. 

01-03. Mokykla vykdo įtraukųjį ugdymą, pagal planą integruojama 12 mokinių su specialiaisiais 

ugdymosi poreikiais. Visi mokytojai kėlė kvalifikaciją nuotolinio mokymo tema, įtraukiojo 

temomis. Įvykdymas 100%. 

01-04. Nors buvo planuota per metus parengti 90, tačiau tarptautinius konkursus, įskaitant 

nuotolinius konkursus, laimėjo 205 laureatai ir diplomantai. Įvykdymas 228 %. 

01-05. Planuota 200 renginių ir koncertų per ataskaitinius metus, tačiau buvo surengti 265 

virtualieji ir „realieji“ koncertai bei edukaciniai renginiai, konkursai ir festivaliai. Įvykdymas 132 

%. 

01-06. Atestuoti aukštesnei kvalifikacinei kategorijai du mokytojai. Įvykdymas 100%. 

01-07. Atnaujinta metodinė-mokomoji bazė: 100% grupinėse klasėse įrengtos interaktyvios 

lentos, visose klasėse yra kompiuteriai, 100% mokytojų karantino metu dirbo vieninga Microsoft 

teams programa, mokykloje atnaujintas ir įdiegtas laisvas internetas. Nupirkti instrumentai: 

klarnetai, smuikai, skudučiai. 5 % visų mokytojų publikavo metodinius straipsnius (išleista 



recenzuota metodinė knyga „Nuotolinis muzikos mokymas“, mokyklos bendruomenė aktyviai 

dalyvauja kokybės vertinimo procese). 

07 priemonė „Užtikrinti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklos aplinkos išlaikymą“.  

07-01. Pandemija sukėlė papildomų išlaidų asmens apsaugos priemonėms poreikį, tačiau įstaigoje 

išvengta ligos protrūkių, nes higienos normos išlaikytos.  

07-02. 4 darbuotojai kėlė kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo ir darbo saugos srityse. 

Įvykdymas 100 %. 

07-02. Planuota 3 pateikti paraiškas. Pateikta 3 tarptautinės projekto paraiškos ir 3 paraiškos 

Alytaus miesto savivaldybei suaugusiųjų finansavimui. Planuota pritraukti 3,9 tūkst. lėšų. 

Įvykdymas 100 %. 

07-03. Įrengta lauko scenos stogo įranga. Įvykdymas 100 %. 

07-04. Muzikos mokyklos Koncertų salėje įrengtas apšvietimas, teatro scenos dekoracijos. 

Įvykdymas 100 %. 

 

 


