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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) 

2022-2024 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 2022 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 skaičius 

rugsėjo 1 d. yra 585).  

01-02. Plečiamas programų vykdymas: teatro programoje padidėjo mokinių skaičius. 2021 m. 

teatro programą lankė 20, o 2022 m. lanko 28 mokiniai. Ankstyvojo muzikinio ugdymo ir 

etnokultūros  programą lanko 19 mokinių. Įvykdyta 100%.  

01-03. Mokykla vykdo įtraukųjį ugdymą, pagal planą integruojama 15 mokinių su specialiaisiais 

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

sceninės kultūros temomis. Vyko nuotolinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Įtraukiojo meninio ugdymo inovacijos“, meistriškumo seminaras „Sceninė kultūra“, seminaras 

„Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno 

atvejis“. Įvykdymas 100%. 

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

nuotolinius konkursus, laimėjo 229 laureatai ir diplomantai. Įvykdymas 254%. 

01-05. Planuota 200 renginių ir koncertų per ataskaitinius metus, tačiau buvo surengti 243 

virtualieji ir „realieji“ koncertai bei edukaciniai renginiai, konkursai ir festivaliai. Įvykdymas 122 

%.  

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

01-07. Atnaujinta metodinė-mokomoji bazė: išleista R. Jočio ir J. Jočytės-Orinienės mokomoji 

knyga „Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrai“. Nupirkti instrumentai: akordeonas, du obojai, 

didysis būgnas, kanklės, saksofonas. Įvykdymas 100%. 



07 priemonė „Užtikrinti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklos aplinkos išlaikymą“.  

07-01. Papildomos išlaidos asmens apsaugos priemonėms pagal poreikį, įstaigoje išvengta ligos 

protrūkių,  išlaikytos higienos normos. Įvykdyta 100%. 

07-02. 3 darbuotojai kėlė kvalifikaciją tarptautinio veiklos organizavimo, pirkimų specialistų 

žinių patikrinimo reikalavimų, kompiuterinio raštingumo ir saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimo srityse. Įvykdymas 100%. 

07-02. Planuota pateikti 2 paraiškas. Pateikta 4 tarptautinės projekto paraiškos ir 2 Kultūros paso 

paraiškos. Įvykdymas 200%. 

07-03. Pagerinant aplinkos tvarkymą, sutvarkyti paradiniai laiptai, pakeisti neslidžiomis 

trinkelėmis. Įvykdymas 100%. 

07-04.  Sutvarkyta dalis rūsio, ji pritaikyta ugdymo aprūpinimo reikmėms, kostiumų ir atsarginių 

muzikos instrumentų dalių saugojimui. Įvykdymas 100%. 

 

 

 

 


