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Alytus 

  
  

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
  

2019-2021 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.   Tuo tikslu 2019 metų Muzikos mokyklos 

veiklos plane numatytos priemonės  buvo įgyvendintos, ir tai įrodo pasiekti rezultatai:  

01 priemonė: išlaikytas stabilus mokinių skaičius (strateginiame plane numatyta 570, mokosi 575); 

išplėsta programų pasiūla (atidarytos naujos FŠPU ir NVŠ programos – teatrinio ugdymo, 

etnokultūrinio ugdymo dalykas ir ankstyvojo ugdymo programos); integruojami mokiniai su 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tarptautinius konkursus laimėjo per 158 laureatai; atestuoti 

aukštesnei kvalifikacinei kategorijai trys  mokytojai, atnaujinta metodinė-mokomoji bazė 

(pianinai, interaktyvios lentos, natų rašymo programos),  atvyko dirbti jaunų mokytojų. 

07 priemonė: įvykdyta vidaus renovacija leidžia  užtikrinti higienos normas, kaip ir planuota, 

darbuotojai kėlė kvalifikaciją, pateiktos 3 paraiškos tarptautiniams ir šalies projektams, jos 

finansuojamos, mokykloje vyko pagalbinių vidaus patalpų remontas, susilpninta grėsmė ir 

pasiektas mokinių atvykimo į mokyklą Sporto gatve saugumas.  

  
 

 II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 
Rezultatų 

vertinimo rodikliai   
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. 

Bendradarbiauti 

su miesto 

švietimo 

įstaigomis 

organizuojant 

mokinių 

pasiekimų ir 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidą. 

Muzikos mokyklos 

mokiniai ir mokytojai 

rengia bendrus 

projektus su miesto 

švietimo įstaigų 

bendruomenėmis 

Mokytojai su 

ugdytiniais surengė 

penkis bendrus 

koncertus ar 

edukacinius 

renginiu su miesto 

švietimo įstaigų 

bendruomenėmis 

Televizijos dainų konkursas 

„Dainų dainelė“ miesto etapas, 

projektas su Dailės mokykla 

„Bendri su ,,Gamtos vaizdai 

muzikoje ir dailėje“, bendraklasių 

koncertas, tradicinių dainų 

regioninis festivalis-konkursas 

„Dzūkų balsas“, respublikinė 

konferencija „Inovacijų 

integravimo galimybės ugdymo 

kokybės gerinimui“ . Mokyklos 

meno kolektyvai ir solistai surengė 

koncertus Dzūkijos mokykloje, 

Volungės, Šaltinių, Vidzgirio, 

Dainavos, progimnazijose, Adolfo 

Ramanausko Vanago gimnazijoje, 

paminėti kompozitorių E. Balsio, 

J. Naujalio, J. Karpavičiaus 



jubiliejai , surengtos bendros 

parodos.       

1.2.  Įtraukti 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių bei 

socialiai 

pažeidžiamų 

šeimų mokinių į 

muzikinio 

ugdymo procesą 

Mokykloje vyksta 

įtraukusis ugdymas, 

integruojami spec. 

ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai 

Mokosi 6 mokiniai 

(spec. ugdymosi 

poreikiai) arba iš 

socialiai 

pažeidžiamų šeimų 

Sudaryta bendradarbiavimo 

sutartis ir įtraukti mokiniai iš 

asociacijos „Gelbėkit vaikus“, 

mokiniai su negalia, sutrikimais 

(mokosi 6 mokiniai), jie ugdomi 

pagal įtraukiojo ugdymo 

universalaus ugdymo dizaino 

(UDL) principą 

1.3. Skleisti gerąją 

vadybinę patirtį 

tarptautiniu lygiu 

Dalyvauti tarptautinėje 

konferencijoje ir 

skaityti pranešimą 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

Skaityti 2 pranešimai apie 

įtraukųjį švietimą tarptautiniame 

kongrese Stambule (Turkija), 

tarptautinėje konferencijoje 

Rezeknėje (Latvija) 

1.4. Pritraukti lėšų 

ugdymo 

inovacijoms 

Tarptautiniai projektai 

Pateikta paraiška 

tarptautiniame 

projekte 

Laimėti 2 tarptautiniai projektai 

Erasmus+ , užbaigtas Norpdlus 

suaugusiųjų švietimo projektas ir 

vykdomas naujai laimėtas LR 

Kultūros ministerijos projektas 

„Kultūros pasas“, pritraukta per 

100 tūkst. eur. Iš viso laimėti  ir 

vykdyti keturi projektai 

  
2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
 Visos užduotys įvykdytos ir viršytos. 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
 

1. Planuota laimėti vieną tarptautinio projekto paraišką, tačiau parašyti ir laimėti dar du 

projektai, vienas tęstinis projektas užbaigtas 2019 m., pritraukta per 40 tūkst. eur. investicijų 

mokytojų kvalifikacijai ir tarptautinei gerosios patirties sklaidai. 

2. Sudarytos sąlygos mokyklos simfoninio orkestro dalyvavimui tarptautiniame konkurse, 

laimėta pirmoji vieta Europoje, Europos Sąjungoje garsinamas Alytaus miestas. 

3. Atlikta mokyklos edukacinių aplinkų plėtra – nupirkti mokinių baldai mokinių poilsio vietai 

įrengti, atnaujintos langų užuolaidos, dekoracijos koncertų salei. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  
  

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
  

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
  

 



6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo tarptautiškumo didinimas 
  

Direktorė Aldona Vilkelienė                       .....................................                               2020-01-10 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

  
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
  

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   
Metinės vadovo veiklos užduotys vertinamos labai gerai. Nors dalį metų mokykla remonto sąlygomis 

dirbo įvairiose Alytaus miesto švietimo įstaigose, veiklos rodikliai rodo, kad užduotys įvykdytos ir 

viršytos. Pavyzdžiui: užduotis buvo pateikti paraišką tarptautiniams projektams, o pateiktos trys 

paraiškos ir laimėti trys projektai; išplėtota veikla įtraukiojo švietimo srityje sudarant 

bendradarbiavimo sutartį su asociacija „Gelbėkit vaikus“ ir sudarant palankias sąlygas šiems 

mokiniams ugdyti savo talentą. Didelį atgarsį mieste sulaukė edukaciniai renginiai su kitomis Alytaus 

bendrojo ugdymo mokyklomis, jų mokytojais ir mokiniais. Organizuodama seminarus, koncertus, 

parodas miesto mokiniams, akcentuodama kultūros ir meno aktualijas,  Muzikos mokykla tikrai 

įrodo, kad yra derinami ugdymo tikslai su šiomis įstaigomis, kaip ir numatyta   formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklos paskirtyje. Ši mokykla turi potencialą plėsti tarptautiškumą ir garsinti 

Alytaus miesto vardą užsienyje.  

  

Mokyklos tarybos pirmininkas Egidijus Mensevičius  ......................                        2019-01-20 

  

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
  

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

  

IV SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

9.  2020 metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Plėtoti ugdymo 

įvairovę ir stiprinti 

pilietiškumą ir 

tarptautiškumą 

Į programą įvedamas 

pasirenkamasis etnokultūros 

dalykas,  plečiamas šios srities 

mokomasis ir koncertinis  

repertuaras, tautinis paveldas 

pristatomas Europos Sąjungos 

šalyse 

Ugdymo plane įvedamas 

etnokultūros dalykas, jį 

pasirenka ne mažiau, kaip 6 

mokiniai, repertuaras, grįstas 

etnokultūra, pristatomas 

užsienyje 

2020-01-20


