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 ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

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 583, 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 

papildomai 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. Pateiktos 6 paraiškos. 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, kuris perkeliamas į 2021 m. 
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