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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2016 – 2020 METŲ 

STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

      

           Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos(toliau–Mokykla) 2016 – 2020 metų strateginis 

planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016 – 2020 

metų strateginiu planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu 

Nr. T-234, Biržų rajono savivaldybės 2014 – 016 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-314, Valstybine švietimo 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 metų gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745. 

Plano priemonėmis siekiama įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014 – 

2020 metams II prioriteto „Sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, pilietinės ir 

patriotiškos visuomenės formavimas“ 2.1 tikslo „Išprususios ir kūrybingos visuomenės 

formavimas“ 2.1.1. uždavinį „Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą“. 

Remtasi Valstybinės švietimo 2013 – 2022 metų strategijos strateginio tikslo „Paversti Lietuvos 

švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam 

savo, valstybės ir pasaulio ateitį“ I prioritetinę kryptimi „Mokytojo asmenybė“. (Mokyklos 

prioritetas – telkti Mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, planuojant kaitos 

pokyčius bei siekiant profesinio tobulėjimo); II prioritetine kryptimi: „Švietimo kokybės kultūra“ 

(Mokyklos prioritetas – pasirinkti teisingą Mokyklos vystymosi kryptį, įsivertinimu grįstą 

Mokyklos kultūrą); III prioritetine kryptimi „Talka dėl įtraukties“ (Mokyklos prioritetas – stengtis 

užtikrinti savivaldybės vaikams neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo 

prieinamumą ir lygias galimybes, siekiant išskleisti jų individualius gebėjimus).  

           Rengiant Strateginį planą vadovautasi Mokyklos veiklos įsivertinimo ir 2013 – 2015 metų 

strateginio plano įgyvendinimo rezultatais. Atsižvelgta į Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus 

ir rekomendacijas. Strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principu. 

Rengiant planą, mokyklos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.VK-6 sudaryta ir 

patvirtinta mokyklos darbo grupė.  

                                                                             

II SKYRIUS 

SOCIALINIS EKONOMINIS KULTŪRINIS KONTEKSTAS 

 

           Mažėjant Biržų rajono savivaldybėje gyventojų skaičiui, Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos mokinių skaičius iš esmės nesikeičia, tik šiek tiek sumažėjo dailės skyriuje, ( tikėtina, jog 

tai yra laikinas reiškinys).  

          Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildanti meninio ugdymo (muzikos ir dailės) Biržų rajono savivaldybės mokykla. Šiuo metu 
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mokykloje mokosi 246 mokiniai. Iš jų 174 – muzikos skyriuje ir 72 – dailės skyriuje. Formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros 

srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti mokyklinio amžiaus vaikams papildomų 

dalykinių kompetencijų. Pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, Mokykla siūlo 4 metų 

pradinio ir 4 metų pagrindinio muzikinio ugdymo programas: fortepijono, smuiko, akordeono, 

kanklių, klarneto, saksofono, fleitos, trombono, trimito ir chorinio dainavimo. Mokykloje yra jaunių 

ir jaunučių chorai, vokaliniai ansambliai, pučiamųjų orkestras, folkloro ansamblis. Mokykla 

dalyvauja Profesinės linkmės modulio įgyvendinime. Dailės skyriuje siūlomos pradinio (3 metai) ir 

pagrindinio (4 metai) programos: skulptūros, tapybos, piešimo, kompozicijos (spalvinė, erdvinė, 

dekoratyvinė, grafinė) ir dailėtyros. Mokykloje vykdomos ir 6 trumpalaikės Neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ)  programos.  

           Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose, pleneruose ir garsina Biržus gražiais laimėjimais ir pasiekimais. Yra nuolatiniai 

„Dainų dainelės“ Lietuvos televizijoje ir respublikinių Dainų švenčių dalyviai.  

           Mokykloje dirba 27 mokytojai. Iš jų 15 – mokytojai metodininkai, 2 – koncertmeisteriai 

metodininkai ir 7 vyresnieji mokytojai. 3 mokytojai ruošiasi atestuotis aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai. Mokyklos mokytojai yra aktyvūs Lietuvos Muzikų sąjungos, Europos kamerinės 

muzikos mokytojų asociacijos ir kitų meno institucijų organizuojamų konferencijų bei kitų renginių 

dalyviai ir partneriai. Mokyklos veikla yra ryški Biržų kultūriniame gyvenime.  

                                                            

III SKYRIUS 

MOKYKLOS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

           Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2013 – 2015 metų strateginio plano įgyvendinimo 

rezultatai:  

1. Įvykdyti mokyklos tikslai apsirūpinant reikiamomis priemonėmis – įsigyta multimedija, 

nupirkti 6 nauji kompiuteriai, muzikos instrumentų ir detalių instrumentų remontui, dailės 

skyriuje įrengtas internetinis ryšys.  

2. Atliktas einamasis remontas septyniose klasėse, sudėti langai mokyklos salėje ir aštuoniose 

auditorijose.  

3. Mokykla garbingai atstovavo ir garsino Biržų kraštą respublikiniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose, vyko nuolatiniai koncertai Biržų bendruomenės nariams pagal jų poreikius ir 

pageidavimus. 

4. Biržų rajono mokiniams buvo sudarytos sąlygos lankyti muzikos ir dailės pamokas, jų 

tvarkaraščius derinant su autobusų grafikais, tėvų ir pačių mokinių pageidavimais.  

5. Mokyklos sklaida buvo vykdoma respublikinėje ir rajoninėje spaudoje, internetiniame 

puslapyje. Buvo išleista mokinių atliekamų kūrinių kompaktinė plokštelė.  

6. Nuo 2014 m. pradėtas vykdyti mokyklos įsivertinimas.  

 

SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

 

1. Parengtos naujos mokyklos meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (muzikos ir 

dailės) bendrosios programos (remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr.48 patvirtintomis rekomendacijomis). 

2. Mokiniams parenkamos individualios programos pagal jų sugebėjimus (remiantis 

bendrosiomis programomis). 

3. Kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys mokytojai. 

4. Saugi ir svetinga mokymosi aplinka. 

5. Geras aptarnaujančio personalo darbas. 
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6. Komandinio darbo patirtis organizuojant tarptautinį Vlado Jakubėno konkursą, tarptautinę 

edukacinę kūrybinę stovyklą „Muzikuokime drauge“ ir kitus renginius. 

7. Mokyklos dalyvavimas Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos ECMTA veikloje. 

8. Mokyklos tradicijų išlaikymas ir tęstinumas. 

SILPNYBĖS 

 

1. Galėtų būti platesnė specializacijų pasiūla. 

2. Nepakankamas individualių pamokų skaičius 1 – 2 klasėse. 

3. Nėra galimybės aprūpinti reikalingais muzikos instrumentais visus socialiai remtinus 

mokinius. 

4. Nepakankamas tėvų dėmesys savo vaikų mokymuisi. 

 

GALIMYBĖS 

 

1. Palankesnė teisinė bazė, užtikrinanti mokyklos veiklą. 

2. Aktyvesnis dalyvavimas projektų teikimuose (kultūros rėmimo fondo ir kt. institucijų). 

3. Mokytojų asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas, plėtojant įvairias kvalifikacijos 

tobulinimo formas. 

 

GRĖSMĖS 

 

1. Nestabili švietimo srities politinė situacija. 

2. Mažėjantis mokinių skaičius rajone. 

3. Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

4. Vaikų, augančių socialiai remtinose šeimose, daugėjimas. 

5. Bendro mokinių tėvų (globėjų) išsilavinimo mažėjimas. 

  

IV SKYRIUS 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA IR PRIORITETAI 

 

           Mokyklos vizija – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla – patraukli ir prieinama 

Savivaldybės vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje mokytojai įgyvendina 

formalųjį švietimą papildančias meninio ir neformaliojo meninio ugdymo programas.  

 

           Mokyklos misija – tenkinti ir užtikrinti Biržų rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninio 

pažinimo poreikius, stiprinti jų gabumus ir kūrybiškumą, suteikti meninę brandą ir plėsti jų 

pasirinktos srities žinias sudarant sąlygas įgyti papildomas dalykines kompetencijas. 

 

           1 prioritetas. Tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai. 

           2 prioritetas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinių aplinkų atnaujinimas.   

           3 prioritetas. Plėtojant mokyklos mokinių formalųjį meninį ugdymą papildančio švietimą ir 

neformaliojo meninio ugdymo aprėptį, ugdyti mokinių kūrybiškumą, individualumą bei asmenybės 

formavimąsi. 

 

            Mokyklos vertybės: dvasingumas, kūrybiškumas, tobulėjimas, demokratiškumas, 

tolerancija, konstruktyvus bendradarbiavimas. 

 

V SKYRIUS 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

1. Prioritetas. Tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai. 
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1.1.Tikslas. Pokyčių ir inovacijų skatinimas ir įsivertinimų grįstos mokyklos kultūros 

kūrimas. 

1.2. Uždavinys. Mokytojų profesionalumo skatinimas. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Vykdytojas Finansavimas 

1.2.1. Mokytojų 

atestacija, siekiant 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos  

 

 

 

 

 

1.2.2.Tikslingas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas  

1.2.3.Patobulinta 

mokytojų įsivertinimo 

tvarka 

2016 – 1 mokytojas 

įgis vyresniojo 

mokytojo kategoriją 

2017 – 2 mokytojai 

įgis mokytojo 

metodininko 

kategoriją 

2018 – 1 mokytojas 

įgis mokytojo 

eksperto kategoriją 

Parengta mokytojų 

kvalifikacijos tvarka 

 

 

Mokytojai įsivertina 

pusmečio pabaigoje 

Mokyklos direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos direktorius 

 

 

 

Mokyklos direktorius 

Savivaldybės lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos pajamos 

1.3. Uždavinys. Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas. 

1.3.1. Mokytojų 

vedami seminarai 

respublikos ir regiono 

muzikos mokyklų 

mokytojams 

(bendradarbiaujant su 

PMMMC) 

1.3.2. Komandinio 

darbo kultūros 

tobulinimas 

2 – 3 seminarai per 

mokslo metus 

 

 

 

 

 

Didesnis mokytojų 

skaičius komandose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

2. Prioritetas. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinių aplinkų atnaujinimas. 

2.1. Tikslas. Materialinės bazės turtinimas ir pritaikymas veiklos specifikai. 

2.2. Uždavinys. Ugdymo proceso modernizavimas. 

2.2.1. Funkcionalių 

ugdymo (si) aplinkų 

kūrimas 

 

2.2.2. Dalyvavimas 

mokymuose apie IKT 

panaudojimą 

muzikiniame ir dailės 

ugdyme 

2.2.3. Interaktyvių 

lentų panaudojimas 

įvairiose pamokose 

Mokyklos pastatų 

renovacija 

5 patalpų atnaujinimas 

Dalyvaus 50 procentų 

mokytojų 

 

 

 

Bus įsigytos 2 lentos 

Direktorius 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 

 

Direktorius 

ES ir savivaldybės 

lėšos 

 

Rėmėjų lėšos 

Mokyklos pajamos 

 

 

 

 

Rėmėjų lėšos 

2.3. Uždavinys. Saugios aplinkos kūrimas. 
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2.3.1. Prevencinių 

veiklų įgyvendinimas 

 

Atnaujintos vidaus 

tvarkos taisyklės 

 

Saugiai besijaučiantys 

ir teigiamas emocijas 

patiriantys mokiniai 

Direktorius Žmogiškieji ištekliai 

3.Prioritetas. Plėtojant mokinių neformaliojo švietimo ir formalųjį meninį ugdymą 

papildančio švietimo aprėptį, ugdyti mokinių kūrybiškumą, individualumą bei asmenybės 

formavimąsi. 

3.1.Tikslas. Ugdymo ir ugdymosi kokybės kultūros kūrimas. 

3.2. Uždavinys. Ugdymo turinio tobulinimas. 

3.2.1.Meninio 

formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

bendrųjų ir 

individualių programų 

tobulinimas ir 

diegimas 

3.2.2. Mokinių 

vertinimo sistemos 

tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Profesinės 

linkmės modulio 

tęstinumo 

įgyvendinimas 

 

 

3.2.4. Bendradarbia- 

vimas su šalies meno 

mokyklomis, 

aukštesnėmis muzikos 

ir meno institucijomis, 

fondais ir 

asociacijomis 

3.2.5. Integracija ir 

dermė su bendrojo 

lavinimo mokyklų 

vykdomomis 

formalaus ugdymo 

programomis 

 

Programos atitiks 

švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. 

sausio Nr.27 d. 

įsakymu Nr.48 

patvirtintas 

rekomendacijas 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas 

pamokoje 

 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas 

koncertų – 

atsiskaitymų ir parodų 

– peržiūrų metu 

Mokiniai turės 

galimybę tobulėti, 

atskleisti savo 

kūrybiškumą, įgyti 

reikiamas 

kompetencijas 

Konkursų, festivalių, 

edukacinių-kūrybinių 

stovyklų 

organizavimas ir kt. 

 

Bus pritraukiamos 

fondų lėšos  

Bendri renginiai, 

parodos, edukacinės 

programos ir kt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 

 

 

Direktorius  

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Mokinių indėlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 

 

 

 

Įstaigos pajamos 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.3. Uždavinys. Meninės saviraiškos paslaugų kokybės tobulinimas. 

3.3.1. Plėsti 

neformaliojo vaikų 

Programų 

populiarinimo sistema 

Direktorius 

 

Informacinės 

priemonės 
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švietimo (NVŠ) 

programų pasiūlą 

3.3.2. Patalpų 

pritaikymas NVŠ 

programų 

įgyvendinimui 

 

 

Patalpos bus 

pritaikytos grupiniam 

ugdymui 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 NVŠ lėšos 

 

 

VI SKYRIUS 

STATEGINIO PLANO TIKSLŲ REALIZAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2016 – 2020 metų strateginiam planui įgyvendinti 

rengia metinius veiklos planus kuriuos įgyvendina ir kasmet įsivertina rezultatus taip kaip tai 

numatys planuojama sukurti ir įdiegti strateginio plano stebėsenos sistema. Už sėkmingą Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2016 – 2020 metų strateginio plano įgyvendinimą yra 

atsakingas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorius.  

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


