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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai                  

(tūkst. Eur) 

  

 Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

01 Užtikrinti neformaliojo 

vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo kokybę 

Muzikos mokykloje 

01-01. Patenkinti visų norinčiųjų 

ir turinčių gebėjimų mokytis 

muzikos mokinių poreikius 

kolektyvuose, muzikinėse grupėse 

ir individualiai  

Mokinių skaičius 

  

580 

Direktorius  Metų 

eigoje 

892,2 

141, 14737, 14738, 

15101 lėšos 

03  01-02. Plėtoti teatro FŠPU, 

ankstyvojo muzikinio ir 

etnokultūrinio ugdymo programų 

pasiūlą 

10 mokinių naujose  

programose 

  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

III -IV 

ketvirtis 

30,0        

15101 lėšos 

  

  01-03. Gerinti ugdymo kokybę ir 

įtrauktį, siekiant kiekvieno 

mokinio emocinės savijautos 

pažangos 

100% mokytojų, 

keliančių kvalifikaciją   

įtraukiojo, pozityviojo 

ugdymo srityje; mokosi 

15 mokinių su spec. 

poreikiais      

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui   

Metų 

eigoje 

11,0       

33 lėšos 
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  01-04. Parengti respublikiniams ir 

tarptautiniams konkursams bei 

profesinei muzikanto karjerai 

laureatų - gabiausius mokinius, 

garsinančius Alytų, Lietuvą 

Mokinių laureatų 

skaičius 

90 

Mokytojai Metų 

eigoje 

85,0 

15101, 31 lėšos 

 lėšos  01-05. Surengti visuomenei 

koncertų ir švietėjiškų renginių, 

garsinančių Alytų 

Koncertų, renginių 

skaičius 

200  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metų 

eigoje 

60,0   

15101, 363, 31 lėšos 

15  01-06. Sudaryti galimybes   

mokytojų atestacijai     

Atestuotų mokytojų 

skaičius 2  

Direktorius 

  

Metų 

eigoje 

6,0       

15101 lėšos 

  01-07. Atnaujinti metodinę bazę, 

mokymo priemones (muzikos 

instrumentus) 

Tūkst. Eur Direktorius ir 

pavaduotojas 

ūkiui  

Metų 

eigoje 

15,0 

33 lėšos 

07 Užtikrinti neformaliojo 

švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo mokyklos 

aplinkos išlaikymą 

07-01. Užtikrinti ugdymo 

aplinkos funkcionavimą 

Atitikimas higienos 

normoms, darbo sauga 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Metų 

eigoje 

69,1 

15101, 33 lėšos 

  07-02. Sudaryti galimybes 

darbuotojams kelti kvalifikaciją 

Darbuotojų skaičius 3 Direktorius Metų 

eigoje 

1,5 

33 lėšos 

  07-02. Pritraukti lėšų ugdymo 

procesui (rėmėjai, ES projektai) 

2 projektų paraiškos     Direktorius Metų 

eigoje 

4,0 

5101 lėšos 

    07-03. Pagerinti aplinkos 

tvarkymą 

Mokyklos aplinkos 

sauga – laiptai   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Metų 

eigoje 

7,00     

161 lėšos 

 

 

  07.04. Įrengti dalį patalpos 

mokyklos rūsyje, skirtą ugdymo 

aprūpinimo reikmėms 

Nenaudojama patalpa 

parengta naudojimui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

IV ketvirtis 4,00     

161  lėšos 

01-07 Vieno vidutiniškai 

mokinio ugdymo ir 

    Ugdymo išlaidos 

1942,15 Eur (529 
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aplinkos išlaikymo 

išlaidos 

mokiniai, be 

suaugusiųjų 

Aplinkos išlaikymo 

išlaidos  268,62 Eur 

(545 mokiniai, su 

suaugusiais) 
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