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Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 
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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS   

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mokyklos veiklos planas parengtas remiantis Valstybinės švietimo strategijos  2013–2022 metų 

nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2020–2022 metų strateginiu planu, patvirtintu 2020 m. birželio 5 d. 

mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. VK-13, Švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis „Dėl 

meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika“, Neformaliojo vaikų 

švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorės vertinimo ataskaita“.   

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla – vienintelė meninės pakraipos neformaliojo vaikų 

švietimo, formalųjį švietimą papildančio, meninio ugdymo (muzikos ir dailės) Biržų rajono 

savivaldybės mokykla (toliau – Mokykla), įsteigta 1956 metais. Nuo 1988 m. pradėta dėstyti dailės 

ugdymo programa. 2002 m. kovo 1 d. Mokyklai suteiktas įžymaus kraštiečio, kompozitoriaus, pianisto, 

muzikos teoretiko, pedagogo Vlado Jakubėno vardas. Mokykla įsikūrusi 3 skirtingose miesto 

pastatuose: Kęstučio g. 6 (buvusio banko II aukšte), Kęstučio g. 1 (buvusio teismo rūmų II aukšte)  ir 

Žemoji g. 9 (lopšelio-darželio „Drugelis“ II aukšte). Mokykla atlieka svarbų vaidmenį formuojant 

kultūrinį ir meninį gyvenimą, ugdant jaunuosius menininkus respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, dažnai koncertinėmis programomis papildo įvairius organizuojamus renginius ne tik 

mokykloje, rajone, šalyje, bet ir  užsienyje. Mokykla siūlo dešimt formalųjį švietimą papildančio 

meninio ugdymo programų: fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių (etninis 

muzikavimas), fleitos, klarneto, saksofono, varinių pučiamųjų instrumentų, pradinio dainavimo, 

bendrųjų dalykų programas: muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, antrojo muzikos 

instrumento, muzikos istorijos, pasirenkamųjų (solinio dainavimo, dirigavimo) ir kt. dalykų. Pagal 

dailės pradinio ugdymo programą (3 metai) ir pagrindinio ugdymo programą (4 metai) mokoma: 

piešimo, tapybos, erdvinės raiškos, skulptūros, vizualinės kompozicijos,  grafikos, kompozicijos, 

keramikos ir pasirenkamųjų dalykų.  

Mokykloje veikia meniniai kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai, varinių ir medinių pučiamųjų 

instrumentų, įvairių sudėčių folkloro, smuikininkų, akordeonininkų ir vokaliniai ansambliai. Mokykla 

dalyvauja Profesinės linkmės modulio įgyvendinime.  

Mokyklos filosofija ir vertybės: dvasingumas, kūrybiškumas, tobulėjimas, demokratiškumas, 

tolerancija, konstruktyvus bendradarbiavimas. 

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

Savivaldybės vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti formalųjį švietimą papildančio 
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muzikinio ir meninio ugdymo paslaugas tenkinant individualius mokinių pažinimo ir saviraiškos 

poreikius. 

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

pažinimo poreikius, stiprinant jų gabumus ir kūrybiškumą, suteikiant meninę, dorinę, tautinę ir pilietinę 

brandą, plečiant jų pasirinktos srities žinias  bei sudarant sąlygas įgyti papildomas dalykines 

kompetencijas. 

Mokyklos strateginiai tikslai:  

1. Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį 

mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, 

tautinę bei pilietinę brandą. 

2. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius. 

3. Kurti atitinkamas aplinkas mokinių kompetencijoms ugdyti. 

 

III SKYRIUS  

DARBUOTOJAI 

2.1. Darbuotojai 
Eil. 

Nr. 

Bendras darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 

1. Bendras darbuotojų skaičius  35 (pareigybių skaičius – 26,85) 

2.  Pedagoginių darbuotojų skaičius  26 

2.1. Mokyklos vadovai  2 

2.2. mokytojai 25 (pareigybių skaičius: mokytojų 

– 16,1; koncertmeisterių – 1) 

2.3. bibliotekininkas (muzikos mokykloje ne pedagoginis, o 

kultūros darbuotojas 

1 (pareigybių skaičius 0,5) 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius: 24 

3.1. Mokytojai ekspertai  2 

3.2. Mokytojai metodininkai  15 

3.3. Vyresnieji mokytojai  7 

3.4. Mokytojai 0 

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius 2 

2.2. Mokytojų  kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020 metais. 

Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė. 

2.3. Pedagoginės veiklos pasiekimai (mokytojų dalyvavimas šalies ir užsienio projektuose, 

publikuoti leidiniai, vesti seminarai ir kt.). 

11 mokytojų organizavo šalies mastu konkursus, festivalius, dalyvavo projektinėse veiklose.  

2.4. Problemos dėl pareigybių, darbuotojų (specialistų) 2020 metais.  

Trūksta šių pareigybių darbuotojų: 0,5 etato darbų saugos specialisto, 0,5 etato valytojo. 0,25 

etato kompiuterių priežiūros specialisto, 0,25 apskaitininko. 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIAI 

3.1. Mokinių skaičius:  
Praėjusieji 

ir   

ataskaitiniai   

Pradinio ugdymo Pagrindinio ugdymo  Iš viso Absolventai 

 muzikos dailės muzikos dailės   
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2019 m. 93 25 59 25 202 14  

2020 m.  67 17 70 16 170 19  

 

 3.2. Projektai:   

 Rajono  Šalies  Tarptautiniai 

Vykdytų projektų 

skaičius 

2 2 1 

Dalyvavusių mokinių 

skaičius 

96 88 40 

Proc. nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

56 % 51 % 24 % 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS  

 

 4.1. Olimpiados, konkursai ir kiti renginiai:  

Rajono  Regiono  Šalies  Tarptautiniai 

Dalyva

vusių 

mokini

ų  

skaičius 

Prizini

nkų/ 

laurea

tų   

skaičius 

Dalyva

vusių 

mokini

ų  

skaičius 

Prizini

nkų/ 

laurea

tų   

skaičius 

Dalyva

vusių 

mokini

ų  

skaičius 

Prizini

nkų/ 

laureat

ų   

skaičius 

Dalyv

avusių 

mokin

ių  

skaičius 

Prizini

nkų/ 

laurea

tų   

skaičius 

    
12 

(akordeono) 

12 

(akordeono) 

Jaunių 

choras (19 

mokinių) 

Jaunių 

choras (19 

mokinių) 

    7 

(pučiamųjų) 

6 

(pučiamųjų) 

  

    1 

(keramikos) 

1 

(keramikos)  

  

    26 

(jaunučių 

choras) 

26 (jaunučių 

choras) 

  

 

VI SKYRIUS  

FINANSAVIMAS 

5.1. Finansavimo šaltiniai.  

Išlaidų rūšys Gauta 2020 m. ( Eur) 
Panaudota 2020 m. 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos 346983 346983 

Mokymo lėšos  39900 39900 

1,2 proc. GPM lėšos 22880 22880 

Specialiųjų programų lėšos (tėvų 

mokesčiai): 

18358 

 
18358 

Parama, labdara  883 283 
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Projektinės lėšos (ES, Valstybės, 

savivaldybės projektų) 

 

756 

 

279 

Projektinės lėšos (ES, Valstybės, 

savivaldybės projektų): 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir 

menas – prieinamas kiekvienam“ 

Projektas bus tęsiamas 2021 m. 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 

projektas – edukacinė stovykla 

„Skambančių spalvų istorijos“ 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 

projektas – meninė stovykla 

„Muzikuokime ir keliaukime“ 

2098 

 

 

 

 

1300 

 

 

 

4500 

1247 

 

 

 

 

1300 

 

 

 

4500 

Savivaldybės biudžeto lėšos mokyklos 

mokinių, turinčių teisę važiuoti į mokyklą 

ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo 

išlaidų kompensavimui 

861 861 

5.2. Materialinės bazės ir edukacinių erdvių turtinimas. 

Atlikti darbai 
Panaudotos 

lėšos (Eur) 

Finansavimo 

šaltiniai 

1. Atliktas kosmetinis vienos 

klasės ir bendro naudojimo 

patalpų remontas 

300 Įstaigos pajamų lėšos 

2. Nupirktas vienas stacionarus  

kompiuteris 

880 Įstaigos pajamų lėšos 

3. Nupirkta internetinė kamera 30 1,2 % GPM paramos lėšos 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

KRYPTYS IR SVARIAUSI REZULTATAI BEI RODIKLIAI 

 

 

I tikslo „Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius 

užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant 

dorinę, tautinę bei pilietinę brandą” I uždavinio „Organizuoti meninį ugdymą sudarant sąlygas 

mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti“  įgyvendinimas.  

Mokykloje mokymas(is) organizuojamas pagal individualius ugdytinių poreikius ir 

galimus pasirinkimus, grįstus asmenine patirtimi, siekiais. Pamokų tipai, struktūra, scenarijai skirtingi. 

Ugdymo procesas vykdomas ir netradicinėse aplinkose. 

Ugdymo procesas yra individualizuotas ir lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu. Parengtas mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VK-61. Susidarius ekstremaliai situacijai force majeure (nenugalima jėga), 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai 2020-03-31–06-17 ir 2020-11-03–2020-12-31 laikotarpiu, ugdymo 
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procesas buvo koreguojamas ir organizuojamas mišriu bei nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

Siekdama sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai,  mokykla prieš Kalėdas parengė virtualų 

Advento kalendorių, kuriame kiekvienos specialybės mokytojas pateikė mokinių darbus.  

100 % mokinių pagal galimybes (dėl paskelbto karantino, nuotolinio mokymosi, 

ekstremalių situacijų valdymo vadovo apribojimų) dalyvavo suplanuotose meninėse veiklose. 10 

profesinės linkmės modulio mokinių dalyvavo televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etape (LRT 

įrašas). Buvo suorganizuoti 2 plenerai įvairiose erdvėse, 7 parodos (stacionarios ir virtualios), įvyko 

koncertas-rečitalis, virtualūs mokinių pasirodymai, dalyvauta 10 konkursų- festivalių (iš jų 7 konkursai 

– nuotoliniu būdu). 

Mokyklos Jaunučių chorui (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, 

koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė)  ir Jaunių chorui (mokytojos metodininkė Viktorija 

Morkūnienė ir mokytoja Ieva Morkūnaitė) buvo patvirtintos I meninio pajėgumo kategorijos. 

Tarptautiniame virtualiame chorų festivalyje-konkurse Sopote (Lenkija) mokyklos Jaunių choras 

įvertintas sidabro diplomu (mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, mokytoja Ieva Morkūnaitė).  

Dailės ugdymo programos mokiniai savo darbais papuošė Biržų miestą prie Kalėdų eglutės.  

I tikslo „Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį 

mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę 

bei pilietinę brandą” II uždavinio „Skatinti mokytojų profesionalumą, ugdant besimokančios 

organizacijos kultūrą, vykdant gerosios patirties sklaidą“ įgyvendinimas.  

Mokytojai mokėsi drauge ir vieni iš kitų: dalijosi patirtimi, atradimais, sumanymais.  

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: skaitmeninio raštingumo tobulinimas. Kompetencijų, 

reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo 

tobulinimas ir plėtotė.  

Mokytojai vykdė gerosios patirties sklaidą šalies mastu: 2020 m. 13 (2019 m. – 4) mokytojų 

stebėjo atviras pamokas, 7 (2019 m. – 2) vedė atviras pamokas, 8 (2019 m. – 7) skaitė pranešimus ir 

vedė seminarus, 2 kaip ekspertai dalyvavo vertinant kolegų pamokas. 1 mokytoja parengė pradinį ir 

pagrindinį muzikinį švietimą papildantį metodinį mokomąjį leidinį – fortepijoninių pjesių ciklą „Šokių 

ritmai“ 2020 m., skirtą 3–6 klasių fortepijono instrumento mokiniams. 1 dailės mokytoja metodininkė 

dalinosi patirtimi 2 keramikų pleneruose. 

Iš viso kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauta 733 val. arba 29,32 val. kiekvienam 

mokytojui per metus.  

I tikslo „Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį 

mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę 

bei pilietinę brandą” III uždavinio „Tęsti gabių vaikų profesinės linkmės mokymo programos 

įgyvendinimą“ įgyvendinimas.  

2020/2021 m. m. atsižvelgus į mokinių poreikius, pasiūlyta pasirenkamojo dalyko: tekstilės 

(tapybos ant šilko) programa.  

2019/2020 m. m. parengtas projektas „Menas prieinamas kiekvienam“, skirtas miesto žmonėms, 

socialinę atskirtį turintiems vaikams ir jų šeimų nariams dalyvauti muzikos ir dailės užsiėmimuose.  

2019/2020 m. m. – Mokyklą baigė 19 mokinių (8 iš jų dailės ugdymo programą).  

II tikslo „Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius“ I uždavinio „Stiprinti 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais“ įgyvendinimas.  

Ugdomos asmeninės kompetencijos – savęs pažinimo, sėkmės ar nesėkmės atveju. Mokiniai 

dalyvavo šalies konkursuose ir užėmė prizines vietas. Mokytojai savo profesinės kvalifikacijos žinias 

pritaikė dirbdami su mokiniais. 40 mokinių buvo integruoti į jungtinį jaunučių, jaunių chorus ruošiant 

repertuarą Moksleivių dainų šventei. Kovo mėnesį respublikinė komisija atrinko chorus dalyvauti 
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šventėje. 25 mokiniai ruošėsi regioninei pučiamųjų instrumentų orkestro šventei „Dūdų fiesta 2020“ 

Biržuose (neįvyko dėl karantino). 28 mokiniai dalyvavo vasaros stovykloje „Skambančios spalvų 

istorijos“ - Baroko muzikos interpretacijos renginiuose, 68 – vaikų socializacijos projekto 

„Muzikuokime ir keliaukime“ veiklose.  

Dailės ugdymo programos  mokiniai buvo supažindinti su šiuolaikinio meno reiškiniais – vyko 

su mokytojais į parodas Vilniuje, Kaune, Biržuose („Portfolio“ galerijoje, „Sėlos“ muziejuje), stebėjo 

virtualias parodas aptardami su mokytojais. 

II tikslo „Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius“  II uždavinio „Stiprinti 

mokyklos įvaizdį“ įgyvendinimas.  

Atnaujinta mokyklos interneto svetainė, socialinė paskyra. Kalėdų proga parengtas „Advento 

kalendorius“, kurio metu kiekvieną dieną mokyklos interneto svetainėje 

www.muzikosmokykla.puslpiai.lt  bei socialinėje paskyroje buvo eksponuojami mokinių dailės darbai, 

pateikiami mokinių atliekami muzikos kūriniai.  

Apie mokyklą nuolat rašė rajono spauda „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“, dienraštis 

„Panevėžio kraštas“. Apie išskirtinius mokinių laimėjimus informacija nuolat pateikiama  mokyklos 

interneto svetainėje www.muzikosmokykla.puslpiai.lt  bei Facebook socialinėje paskyroje, mokiniai 

apdovanoti diplomų įteikimo šventėje.  

III tikslo „Kurti atitinkamas aplinkas mokinių kompetencijoms ugdyti“ I uždavinio 

„Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas“ įgyvendinimas.  

Taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara. Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-126 nustatytus kriterijus 2020 m. vidutiniškai 24 % mokinių 50 % buvo 

sumažintas atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą.  100 % mokinių 2020 m. 

balandžio, gegužės mėn. buvo atleisti  nuo šio atlyginimo mokėjimo dėl veiklos vykdymo nuotoliniu 

būdu paskelbto karantino metu. Dėl pandeminės situacijos mokykla prarado  9000 Eur pajamų už 

teikiamas paslaugas. 

Panaudojant biudžeto, tėvų įmokų, projektų, rėmėjų ir 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšas, 

pagerinta materialinė bazė ir ugdymo aplinkos: atliktas kosmetinis vienos klasės ir bendro naudojimo 

patalpų remontas, nupirktas vienas stacionarus  kompiuteris, spausdintuvas, internetinė kamera.  

Biržų rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Neformalaus ugdymo 

galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno 

kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklai įrangos, būtinos muzikos ir dailės ugdymo veikloms vykdyti, pučiamųjų orkestro 

instrumentai, fortepijonas, etnomuzikavimo užsiėmimų tradiciniai instrumentai, akordeonai, grafinės 

planšetės, nešiojamieji kompiuteriai, keramikos degimo krosnis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą 

pagerės vykdomų vaikų muzikos, dailės šakų neformaliojo švietimo programų kokybė. Projektas iš 

dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 210 661,96 

Eur (146 751,50 Eur – ES lėšos, 63 910,46 Eur – savivaldybės lėšos). Dėl užsitęsusio karantino 

projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. gegužės mėn.  

Dalyvauta Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte 

„Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“ mažinant socialinę atskirtį, suteikiant galimybę 

mokiniams bei rajono vaikams bei jų šeimų nariams dalyvauti užsiėmimuose. Dėl užsitęsusio karantino 

projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. gegužės mėn.  

2020 m. liepos 7 d. atliktas „Psichosocialinių veiksnių tyrimo protokolas Nr. 20-296“ atskleidžia, 

jog mokyklos darbuotojai jaučiasi gerai. 2020 m. rugsėjo mėn. mokykloje buvo atliktas VDI vertinimas 

dėl mikroklimato mokykloje, pažeidimų nenustatyta (Nr. TA-0681-0018).  

2020 metais Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektui – edukacinei stovyklai 

„Skambančių spalvų istorijos“ skirta 1400 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos) ir projektui – meninei 

stovyklai „Muzikuokime ir keliaukime“  skirta 4500 Eur (valstybės biudžeto lėšos). 

http://www.muzikosmokykla.puslpiai.lt/
http://www.muzikosmokykla.puslpiai.lt/
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2020 m. birželio mėn.  parengtas 2020–2022 metų mokyklos strateginis planas.  

Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. Mokykla turi nuolatinį vadovą, kuris sieks užtikrinti įstaigos veiklos 

tęstinumą ir tvarią pažangą.  

2020 m. mokykloje atnaujinta 20 ugdymą bei darbo kokybę reglamentuojančių teisės aktų.    

2020 m. lapkričio 12–13 dienomis Mokykloje atliktas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 

išorės vertinimas, kurio metu gilintasi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų darbą, 

kalbėtasi su Mokyklos, Metodine, Mokytojų tarybomis, įsivertinimą kuruojančią grupe, mokiniais, 

mokinių tėvais. Analizuota mokyklos veikla, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo 

dokumentais. Išorės vertintojų ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei. Išorinio vertinimo 

nustatytos stipriosios ir tobulintinos sritys. 

Stiprieji mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 

1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2) (aukštas). 

2. Grįžtamasis ryšys (3) (aukštas). 

3. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas (4) (aukštas).  

4. Personalo vadyba (7) (aukštas).  

5. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8) (aukštas). 

Tobulintini mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 

1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla (5.1) 

(aukštas).  

2.  Ugdymo erdvės yra saugios (10.1) (vidutiniškas).  

3. Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka programos 

turinį  (10.3) (vidutiniškas).  

Remiantis išorės vertinimo duomenimis, parengtas 2021–2023 metų mokyklos veiklos 

tobulinimo planas.   

Problemos ir galimi jų sprendimo būdai.  
Eil. 

Nr. 

Problema Sprendimo būdai 

1. Skaitmeninio ugdymo 

turinio diegimas, 

mokymo priemonių 

stoka.  

Trūksta 20 nešiojamų kompiuterių, 3 interaktyvių lentų, 3 

spausdintuvų, 3 daugialypės terpės projektorių, kokybiško 

interneto prieigos, elektroninio dienyno. Trūksta profesionalių 

kompiuterinių muzikinių programų muzikos teorijos mokymui, 

leidinių, būtina atnaujinti dalį muzikos instrumentų.  

2. Mažėjantis mokinių 

skaičius. 

Naujų mokymo metodų paieška ir taikymas. Informacijos apie 

mokyklos veiklą viešinimas. Bendruomenės narių atsakomybės 

stiprinimas. Ugdymo programų pritaikymas specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams, naujų mokymo programų pasiūla. 

3. Kurti saugią, sveiką, 

higienos normas 

atitinkančią ugdymo 

aplinką. 

Reikalinga mokyklos išorės ir vidaus erdvių renovacija: pakeisti 

stogą, langus, grindis, šildymo, vandens  vamzdynus, elektros 

instaliaciją, sanitarinius mazgus, sienų apdailą klasėse, baldus.  

Perkelti 3 skirtingose miesto erdvėse išsidėsčiusią mokyklą į 

vienas patalpas.  

Šaltos (ypač šaltojo sezono metu) patalpos, mokiniai, dėl patalpų 

stygiaus, neturi tinkamos poilsio zonos ir turi laukti pamokų 

šaltuose koridoriuose. Mokytojai neturi mokytojų kambario.  

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos trūkumas.  

Mokyklai reikalingas transportas mokinius vežti į konkursus, 

festivalius, koncertus, kitus renginius, nes dalyvavimas 

koncertinėje ir konkursinėje veikloje yra neatsiejama ugdymo 

proceso dalis. 

4. Senstantis mokytojų 61 % mokytojų yra vyresni negu 50 metų. 
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amžius. 

5. Poreikis pareigybių.  0,5 etato darbų saugos specialisto, 0,5 etato valytojo. 0,25 etato 

kompiuterių priežiūros specialisto, 0,25 apskaitininko. 
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II SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Patraukli ir prieinama Savivaldybės vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti formalųjį švietimą papildančio 

muzikinio ir meninio ugdymo paslaugas tenkinant individualius mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius.  

 
Vizija Mokiniui Tėvui Mokytojui Mokyklos darbuotojui Mokyklai 

Prieinama  

Geba taikyti įgytas žinias, ugdosi 

individualius gebėjimus. Vyrauja pagalba 

ir pasitikėjimas. Kiekvienas vaikas 

jaučiasi mylimas ir gerbiamas.  

Tinkama aplinka mokytis, bendrauti ir 

ilsėtis. 

Žino, kad jų vaikai 

mokykloje mylimi ir 

gerbiami, jaučiasi saugūs, 

vertinami kaip asmenybės, 

turinčios savo nuomonę ir 

požiūrį į gyvenimą. 

Palanki mokymui(si), jauki, sveika, 

saugi, estetiška, tinkamai įrengta 

darbo vieta. Vyrauja pagalba ir 

pasitikėjimas.  

Saugus, sveikas, laimingas, 

kultūringas kiekvienas mokyklos 

bendruomenės narys. Vyrauja 

pagalba ir pasitikėjimas. 

Palankus psichologinis klimatas, 

kai kiekvienas mokyklos 

bendruomenės narys jaučiasi esąs 

reikalingas ir vertingas.  

Geras mikroklimatas, jauki, saugi, 

estetiškai įrengta aplinka. 

Kūrybiška 

Gebanti mokytis, kūrybiška, iniciatyvi, 

pasitikinti savimi, smalsi, ir atvira 

naujoms idėjoms  asmenybė. Atrandanti 

mokymosi džiaugsmą ir asmeninę 

pažangą.  

Kiekvienas bendruomenės narys nori 

mokytis, pasitiki savo jėgomis, yra 

atsakingas už savo mokymąsi. 

Vaikas geba mokytis pagal 

savo patirtį bei 

individualius gebėjimus, 

patiria mokymosi 

džiaugsmą ir pasiekia  

asmeninės pažangos, tėvai 

nuolat tiksliai informuojami 

apie vaikų sėkmę. 

Profesionalūs, kūrybiški, mylintys 

vaikus, norintys mokytis ir mokyti 

mokytojai. Ugdymo procesas – 

patirtinis, interaktyvus, 

provokuojantis, motyvuojantis ir 

skatinantis smalsumą, žinių 

troškimą, lavinantis lyderystės, 

kūrybiškumo, kritinio mąstymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. Dėmesys mokymosi 

poreikiams.    

Kiekvienas mokyklos narys yra 

stiprus savo srities profesionalas, 

atliekantis savo vaidmenį bei 

prisidedantis prie mokyklos 

augimo. 

Įkvepianti aplinka, prasminga 

veikla. Vadovai lyderiai. 

Besimokanti ir besidalinanti 

žiniomis, patirtimi. Ugdomos 

stiprios, kuriančios asmenybės.  

Pasiekta pažanga. 

Besimokanti organizacija. 

Kūrybinga ir įtraukianti veikla 

mokinio sėkmei. 

Patraukli  

Pagarbiai bendraujantis ir 

bendradarbiaujantis, veiklus, drąsiai 

prisiimantis atsakomybę, atsakingas už 

savo mokymąsi ir padedantis kitam 

mokytis.  

Geba dirbti bendraudamas ir 

bendradarbiaudamas įvairiomis 

aplinkybėmis. 

Geba teikti pagalbą draugui.  

Aktyvi visuomeniška veikla 

Mokinių ir tėvų 

dalyvavimas, mokyklos 

atvirumas. 

Mokytojų ir tėvų 

bendravimas padedant 

vaikams mokytis. 

Moka bendrauti ir bendradarbiauti, 

dalijasi patirtimi ir žiniomis.  

Bendri ir vieningi susitarimai.  

Tai vieta, kurioje žmonės nuolatos 

atranda tai, jog jie patys kuria 

tikrovę. Ir kad jie gali ją keisti. 

Visi bendruomenės nariai ir jų 

vaidmenys yra svarbūs. 

Mokyklos bendruomenės nariai 

kartu nustato prioritetus, numato 

veiklą, ją įgyvendina ir vertina. 

Atvira diskusijoms, abipusė 

pagarba žmogui. Partnerystė su 

kitomis institucijomis. Palaikanti 

mokyklos bendruomenė. 

Skatinamas iniciatyvumas, 

bendradarbiavimas, savitarpio 

pagalba.  

Bendravimo, grįžtamojo ryšio ir 

konfliktų sprendimo kultūra.  
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III SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Tenkinti ir užtikrinti Biržų rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninio pažinimo poreikius, stiprinant gabumus ir kūrybiškumą, 

suteikiant meninę, dorinę, tautinę, ir pilietinę brandą, plečiant jų pasirinktos srities žinias bei sudarant sąlygas įgyti papildomas 

dalykines kompetencijas.  

 

IV SKYRIUS 

VERTYBĖS 

 

Dvasingumas, kūrybiškumas, tobulėjimas, demokratiškumas, tolerancija, konstruktyvus bendradarbiavimas  

 Mokyklai 

 Tolerancija Kiekvienas svarbus toks, koks jis yra. Bendravimas su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais šeimos 

nariais ir Mokyklos bendruomenės nariais grindžiamas asmens orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei 

pasitikėjimu, taip kuriant saugią, atvirą, savivertę ir kūrybiškumą skatinančią atmosferą. 

Konstruktyvus 

bendradarbiavimas 

Pripažįstama ugdymo įvairovė, atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario socialinės, kultūrinės aplinkos 

ypatumus, atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario pasiekimus, pažangą, ugdymo(si) poreikius, sprendžiami 

konfliktai, dalyvaujama Mokyklos bendruomenės gyvenime. 

Demokratiškumas Kiekvieno atsakomybė, pilietiškumas ir aukšta kultūra. Nepažeidžiamos mokinio teisės ir pareigos, vadovaujamasi 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekiama, kad kiti veiksniai nedarytų įtakos elgesiui profesinėje 

veikloje. Kiekvienas bendruomenės narys sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklėmis, nepiktnaudžiauja savo padėtimi. 

Kūrybiškumas Vadovaujasi atidos ir solidarumo principu, žmogiško solidarumo nuostatomis bendrauja su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros savijautos, savo 

empatija ir veiksmais įrodydamas suprantąs kiekvieno bendruomenės nario emocinę būseną. 

Dvasingumas ir  

tobulėjimas 

 Vadovaudamasis atsakomybės principu, kiekvienas bendruomenės narys veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina 

savo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti savo darbą. Ugdymas remiasi kiekvieno 

vaiko gebėjimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais.  

 

 



11 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, 

socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę bei pilietinę brandą.  

2. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius.  

3. Kurti atitinkančias aplinkas mokinių kompetencijų ugdymui.  

 

VI SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS GALIMYBĖS  

Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu. 

Grįžtamasis ryšys.  

Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas.  

Personalo vadyba.  

Mokyklos tinklaveika: bendravimas ir bendradarbiavimas.   

 

Dalyvavimas projektuose  sudaro galimybes pritraukti papildomų lėšų 

mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimui, sudaro sąlygas mokytojų 

kvalifikacijai tobulinti ir spręsti IKT bazės plėtros problemas.  

Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo procesą, partnerystės bei 

bendravimo kultūros tarp šeimos ir mokyklos skatinimas.  

Poreikis plėsti ugdymo paslaugas.  

 

SILPNYBĖS GRĖSMĖS 

Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  

Tikslingas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas pamokoje.  

Suaugusiųjų meninio ugdymosi programos vykdymui bei specialiųjų poreikių 

vaikų įtraukčiai į lavinimą per meninį ugdymą. 

Paslaugų poreikio vertintinas, koreguojama paslaugų pasiūla.  

Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka 

programos turinį. 

Blogėjant demografinei padėčiai, mažėja mokinių skaičius. 

Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika mokinių 

mokymosi poreikių tenkinimo bei mokymosi aplinkos modernizavimo 

srityse, ryškėja dideli skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas.  

Kompetencijų ir išorės pagalbos stoka rengiant ESF finansuojamus 

projektus.  

Sparčiai vykstantis IKT, jų diegimas pralenkia mokytojų kompetenciją ir 

Mokyklos galimybes.  

Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės lūkesčių, 

keliamų mokyklai ir mokytojui. 

Nėra apskaičiuotos ir patvirtintos „mokinio krepšelio“ apskaitos 

metodikos meno mokykloms.  
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VII SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Eil.  

Nr. 

Tikslai, 

rodikliai,  uždaviniai, 

priemonės, projektai  

Aprašymas  

(siektini rezultatai)  

Vykdytojai Įgyvendinimo 

laikas 

Lėšos  

 Prioritetinė veikla – patrauklių, kūrybiškų, prieinamų ugdymo paslaugų teikimas 

1. Strateginis siekis. Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant 

mokinių kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę bei pilietinę brandą 

1.1. Uždavinys. Organizuoti meninį ugdymą sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti 

1.1.1.  Apklausos mokiniams, jų 

tėvams apie teikiamų 

paslaugų kokybę 

parengimas ir tyrimo 

atlikimas. 

Visapusiškai tenkinamas (taip teigia ne mažiau 

kaip 60 % apklausose dalyvaujančių tėvų ir 

mokinių) teikiamų paslaugų poreikis ir ugdymo 

kokybė. 

 

Mokytojai Iki birželio 30 

d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.2.  Mokyklos meninio ugdymo 

programų plano parengimas 

ir įgyvendinimas.  

Ne mažiau kaip 90 % mokytojų, remdamiesi 

tyrimų išvadomis, analizuoja ir koreguoja ugdymo 

procesą. 

Bendruomenės nariai teikia siūlymų dėl ugdymo 

programų ir teikiamų paslaugų organizavimo 

kokybės gerinimo.  

Per metus įstojusių vaikų skaičius. 

Mokyklos 

taryba 

Iki birželio 30 

d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.3.  Mokinių forumas emocinės 

gerovės tema. 

Gerai besijaučiančių mokinių (vaikų) dalis, proc. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1 kartą per 

pusmetį 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.4.  Mokinių mokymosi lūkesčių 

tyrimas. 

Mokymosi ciklo pradžioje bus organizuojamas 

kiekvieno mokinio mokymosi lūkesčių 

Mokytojai Rugsėjo ir 

sausio mėn. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 
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nusistatymas, ciklo pabaigoje – lūkesčių atitikimo 

mokymosi rezultatams analizė.   

7. 

1.2.  Uždavinys. Skatinti mokytojų profesionalumą, ugdant besimokančios organizacijos kultūrą, vykdant gerosios patirties 

sklaidą 

1.2.1.  Ugdymo proceso 

į(si)vertinimas ir planavimas 

ugdymo kokybei gerinti  

 

Visi mokyklos darbuotojai kelia sau metinius 

einamuosius uždavinius, įsivertina savo veiklas 

remdamiesi duomenų analize grindžiamais sėkmės 

kriterijais išskirdami 2 stipriąsias ir 1 tobulintiną 

sritį.  

Ne mažiau kaip 90 % įsivertina savo veiklą.  

Mokyklos 

vadovai 

Sausio mėn. –

mokyklos 

darbuotojai, 

birželio mėn. - 

mokytojai 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.2.2.  Mokytojų supervizijos apie 

mokinio brandą, pasiekimus 

ir pažangą, raišką 

socialinėje kultūrinėje 

aplinkoje. 

1 kartą per mėnesį mokytojai aptars mokinio 

brandą, pasiekimus ir pažangą, metodiškai nagrinės 

ir analizuos situacijas, ieškos veiksmingiausių 

mokinių pasiekimų gerinimo būdų. 

Baigiamųjų egzaminų pasiruošimo ir įgyvendinimo 

etapai. 100 % mokinių baigs pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas. 

Metodikos 

taryba  

1 kartą per 

mėnesį  

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.2.3.  Kompetencijų, reikalingų 

veiksmingai ugdyti skirtingų 

ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, tobulinimas. 

Ne mažiau kaip 90 % mokytojų tobulina mokytojų 

profesines kompetencijas.  

Kiekvienas mokytojas pasidalins bent viena idėja, 

ką panaudojo iš seminarų savo pamokose. 

10 mokytojų dalinsis savo profesine, gerąją 

muzikine – menine pedagogine patirtimi 

fortepijono, akordeono, chorinės muzikos, 

pučiamųjų instrumentų muzikavimo, dailės, 

keramikos srityse. 

2 mokytojai dalyvaus konkursų vertinimo darbe. 

1 mokytoja organizuos  akordeonistų konkursą.  

1 mokytoja organizuos keramikos konkursą. 

Mokyklos 

vadovai 

Birželio mėn.  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.3.  Uždavinys. Tęsti gabių vaikų profesinės linkmės mokymo programos įgyvendinimą. 
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1.3.1.  Profesinės linkmės modulio 

ugdymo planas.  

Mokiniai įgys bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, 

dalyvaus tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose, festivaliuose, pleneruose, parodose.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vasario mėn.  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.  Strateginis siekis. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius 

2.1.  Uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

2.1.1.  III tarptautinis Algirdo 

Ločerio jaunųjų 

akordeonistų konkursas.  

Mokiniai dalyvaus konkurse, atskleis įgytus dalyko 

gebėjimus.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gegužės mėn.  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.1.2.  Trečiasis tarptautinis 

jaunučių chorų festivalis 

„Dainuojantys Biržai“  

Mokiniai dalinsis vokalinio dainavimo (ir 

ansamblinio) patirtimi, profesiniais įgūdžiais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Balandžio 

mėn.  

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.1.3.  Tęstinis tarptautinis 

„Šiaurės Lietuvos muzikos 

festivalis Biržai“.  

Projekto įgyvendinimo   metu gegužės – birželio 

mėn. bus organizuoti 5 klasikinės, 2 šiuolaikinės  

muzikos koncertai, 2 muzikiniai  -  edukaciniai 

koncertai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gegužės-

birželio mėn.  

KT  

2.1.4.  Tęstinis projektas (kartu su 

„Sėlos“ muziejumi) 

„Baroko pavasaris 

Biržuose“.  

Mokiniai susipažins su senosios muzikos atlikimo 

tradicijomis bei šios  muzikos atlikėjais. Bus 

organizuoti meistriškumo kursai.  

R.Butkevičienė Balandžio ir 

liepos mėn.  

KT  

 

2.1.5.  Tarptautinis keramikos 

darbų konkursas „Pasaka“ 

Mokytojai organizuos veiklas, skatinančias 

aktyviai kurti ir veikti, mokiniai bendraus ir 

bendradarbiaus,  dalytis patirtimi, originaliai ir 

vaizdžiai Mokyklos bendruomenei pristatys  

sukurtus gaminius.  

G.Visockienė Balandžio – 

birželio mėn.  

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.1.6.  Jubiliejinių renginių ciklas, 

skirtas  Mokyklos įkūrimo 

65-mečiui „Mes – Čia!”.  

Kiekvienas mokytojas organizuoja veiklas, skirtas 

mokyklos jubiliejui, įvairiomis formomis 

socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Per metus 

organizuojami 2-5 tradiciniai renginiai. 

Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvauja 

tradiciniuose renginiuose ir geba atpažinti  

Mokyklos 

vadovai  

Visus metus  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 
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bendrąsias kompetencijas ir jas pritaikyti. 

 

2.1.7.  Įsipareigoję vietos 

bendruomenei ir steigėjui. 

Mokyklos tinklaveikla.  

Mokykla per metus parengia ne mažiau kaip 1 

bendrą projektą su vietos bendruomene, buvusiais 

mokiniais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gruodžio ir 

gegužės mėn. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.1.8.  Vaikų ir jaunimo 

socializacijos, 

sveikatingumo, prevencijos, 

kultūros ir meno bei kitų 

programų projektinė veikla. 

Projektų veiklose dalyvaujančių mokinių dalis, 

proc.  

Mokykla įgyvendina ne mažiau kaip 1 programą. 

Programų vadovai pateikia bent 3 kiekvieno 

projekto įgyvendinimo sėkmes.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visus metus  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.2.  Uždavinys: Stiprinti mokyklos įvaizdį. 

2.2.1.  Mokyklos tarybos 

bendradarbiavimas su 

Mokyklos bendruomene 

sprendžiant ugdymo proceso 

ir kitus veiklos klausimus 

Pravesti 3 susirinkimai. Sprendžiami iškilę 

klausimai. Teikiami siūlymai dėl mokyklos 

strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių 

Mokyklos 

taryba  

Sausio, 

rugsėjo, 

gruodžio mėn.  

6 - KT 

2.2.2.  Interneto svetainės 

atnaujinimas.  

Atnaujinta Mokyklos interneto svetainė atitinka 

šiuolaikinius asmens duomenų saugos 

reikalavimus.  

IKT 

specialistas 

Iki rugsėjo 1 

d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

500 Eur  

2.2.3.  Mokyklos  įvaizdžio 

gerinimas.  

Mokyklos interneto svetainėje sukurta rubrika ir 

joje skelbiamos „Sėkmės istorijos“, susijusios su 

baigusiais mokyklą mokiniais. 

Mokykla per metus pateikia ne mažiau kaip 3 

straipsnius rajono, šalies spaudoje. 

Mokytojai, 

bibliotekininkas 

Visus metus  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.2.4.  Mokyklos bibliotekininko 

mokinių, mokytojų, tėvų 

(globėjų) konsultavimas. 

Parengtas bibliotekininko planas, vykdytų veiklų 

skaičius.  

Mokytojai, 

bibliotekininkas 

Visus metus  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

3.  Strateginis siekis. Kurti atitinkančias aplinkas mokinių kompetencijų ugdymui. 

3.1.  Efektyvinti ugdymui organizuoti turimą įrangą ir priemones. 
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3.1.1.  IKT bazės ir ugdymo 

priemonių atnaujinimas 

IKT bazės plėtojimas ir sėkmingas naudojimas.  

 

Parenkama ir įsigyjama vieninga nuotolinio 

mokymosi platforma.  

Mokyklos 

vadovai 

Visus metus  5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

150 Eur 

Kiekvienam korpusui įsigyjamos (vaizdo 

projektorius, nešiojamas kompiuteris, planšetės, 

įdiegiama interneto prieiga).  

2800 4500  

Atnaujinti ir papildyti muzikos instrumentus 

(fleitos, saksofonai, klarnetas, smuikai ir kt...)  

1000 Eur 

Įsigytos skaitmeninės ir mokymo įrangos bei 

mokymo priemonių, kurios atitinka ugdymo 

programų turinį ir ugdytinių amžių, skaičius. 

Pamokose naudojamos kuo įvairesnės mokymo 

priemonės, technologijos, informacijos šaltiniai, 

ryšiai, metodai. 

 

3.2.  Pritaikyti, kurti, efektyvinti esamas ir naujas ugdymo aplinkas mokykloje. 

3.2.1.  Edukacinių erdvių ir 

kabinetų atnaujinimas.  

Kęstučio g. 6 korpuse pakeisti visi seni mediniai 

langai.  

Ūkvedys   Visus 

metus  

5-SB,  6 - KT, 

4-SMM, 7. 

5000 Eur 

Suremontuotas Kęstučio g. 6 stogas.   30 000 Eur  

Įrengtas mokytojų kambarys. Į kitas erdves 

perkelta biblioteka. Įrengta erdvė mokinių poilsiui, 

skaitykla. Atnaujinti informaciniai stendai. 

Atnaujinta koncertų salės scenos grindų danga. 

  1500 Eur  

Atnaujinti mokyklos koridoriai, pakeista grindų 

danga.  

  600 Eur  

Atnaujinti mokyklos sanitariniai mazgai.   2000 Eur  
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Mokyklos apsauginės signalizacijos sistemos 

įrengimo darbai ir medžiagos (Kęstučio g.6 ir 

Kęstučio g. 1) 

  2300  Eur  

Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas (Kęstučio 

g.6 ir Kęstučio g. 1) 

  2500 Eur  

Atliktas remontas 1-2 kabinetuose.   

Ugdymo erdvės atitinka higienos normas.  

  1000 Eur  

3.2.2.  Mokyklos patalpų 

pritaikymas ugdymui.  

Kęstučio g. 1 korpusas perkeltas į kitas, saugesnes 

ir higienos normas atitinkančias ugdymo patalpas.  

Atliktas patalpų remontas, erdvės pritaikytos 

ugdymui.  

Ūkvedys   Iki 2021 

m. rugsėjo 

1 d. 

5-SB,  6 - KT, 

4-SMM, 7. 

2700 Eur  

3.2.3.  Elektroninio dienyno 

įdiegimas. 

Parengti elektroninio dienyno naudojimo 

nuostatus, parinkti tiekėją. Elektroninį dienyną 

pamokose naudoja ne mažiau kaip 60 % mokytojų. 

Mokyklos 

vadovai 

2021 m. 

iki rugsėjo 

1 d. 

5-SB,  6 - KT, 

4-SMM, 7. 

300 Eur  

3.2.4.  Korupcijos prevencijos, 

higienos normų vykdymo, 

patalpų švaros  ir tvarkos, 

viešųjų pirkimų bei 

nepedagoginio personalo 

darbo priežiūros vykdymas. 

Įgalinanti mokytis fizinė aplinka: 

1) Neužfiksuota korupcijos atvejų. Parengta ir 

atnaujinta korupcijos prevencijos programa. 

2) Parengtos „Geros higienos praktikos taisyklės“. 

Neužfiksuota higienos normų pažeidimų. Neįvyko 

nelaimingų atsitikimų. 

Nepedagoginio personalo darbo priežiūra. 

Ne mažiau kaip 90 % darbuotojų tinkamai atlieka 

pareigas. 

3) Turtas, paslaugos įsigyjamos tinkamai 

parengiant dokumentus, laikantis viešųjų pirkimų 

reglamento. 

 

Ūkvedys 

Visus 

metus 

5-SB,  6 - KT, 

4-SMM, 7. 

3.2.5.  Civilinės saugos ir 

priešgaisrinės saugos 

mokymų organizavimas 

mokyklos bendruomenei. 

Stalo pratybos.  

Mokymuose dalyvavusių mokyklos bendruomenės 

narių skaičius, proc. Darbuotojams laiku pravesti 

saugaus elgesio instruktažai. Atnaujintos saugos ir 

sveikatos instrukcijos, ekstremaliųjų situacijų 

Ūkvedys Birželio 

mėn. 

5-SB,  6 - KT, 

4-SMM, 7. 
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valdymo planas ir evakavimo planai. Neužfiksuota 

pažeidimų, neįvyko nelaimingų atsitikimų.  

Ne mažiau kaip 60  % darbuotojų dalyvavo 

pratybose. 
PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdžio 2020-12-30 

protokoliniu nutarimu Nr. V2-6 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos 2020-12-30  

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V1-3 

 

 

 

______________________________ 


