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                             PRITARTA 

                                                                                Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                     direktoriaus 2019 m. gegužės mėn. d. 

                             įsakymu Nr. 

 

                                     PATVIRTINTA 

                                                                              Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

                                                                  direktoriaus 2019 m. gegužės mėn. 

                               įsakymu Nr.  

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS  

2019–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (toliau – Mokyklos) strateginis planas – Mokyklos 

veiklos planavimo dokumentas keturių metų laikotarpiui, kurio tikslas – pasirinkti teisingą 

Mokyklos vystymosi kryptį, planuoti kaitos pokyčius, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms 

problemoms spręsti. Numatomi siektini strateginiai tikslai ir uždaviniai, priemonės bei finansai 

mokyklos veiklai vykdyti. 

Strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiamas metinis veiklos planas, 

kuriame numatomos per vienerius mokslo metus vykdomos priemonės. Mokslo metų veikla 

organizuojama remiantis ugdymo planu. Veiklos planavime dalyvauja Mokyklos savivaldos 

institucijos. Direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės Mokyklos strateginiam planui, metiniam 

veiklos planui bei ugdymo planui rengti. Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta 

Mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-134.  

Rengiant 2019–2022 metų Algirdo Lipeikos menų mokyklos strateginį planą, vadovautasi 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės 

švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis ir atsižvelgta į Mokyklos socialinės aplinkos 

ypatumus, Mokyklos vykdomą veiklą ir turimus išteklius, Mokyklos bendruomenės narių 

pasiūlymus. 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Kelmės muzikos mokykla įkurta 1966 metais. 1988 metais įsteigtas choreografijos skyrius. Po 

metų įsteigtas dailės skyrius. 1992 metais Pakražančio vidurinėje mokykloje (dabar – gimnazija) 

buvo įsteigtas muzikinis skyrius, 1998 metais tapęs Kelmės muzikos mokyklos skyriumi. 2003 

metais Muzikos mokyklai suteiktas Kelmės Meno mokyklos statusas. Tais pačiais metais Kražių 

vidurinėje mokykloje (dabar – Žygimanto Liauksmino gimnazija) įsteigtas Meno mokyklos Kražių 
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muzikinis skyrius. 2004 metais Kelmės meno mokykloje pradedama mokyti pagal studijinio 

mokymo programas – į mokyklą priimami ir suaugusieji. 2013 m. mokykloje pradėta vykdyti 

mušamųjų instrumentų mokymo programa. 2015 metais mokykloje įsteigta teatro studija. 2016 

metais mokyklai suteiktas buvusio ilgamečio mokytojo Algirdo Lipeikos vardas ir mokykla tapo 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla. 

Mokyklos steigėjas – Kelmės miesto savivaldybė. Mokyklos veiklą koordinuoja Kelmės 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Mokykla yra formalųjį 

švietimą papildanti ugdymo įstaiga. Vadovaujantis ŠMM rekomendacijomis „Dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ 

nuostatomis ir mokykloje patvirtintu ugdymo planu, vykdomos formalųjį švietimą papildančios 

pradinio ir pagrindinio muzikos, šokio, dailės ugdymo programos ir neformaliojo ugdymo 

programos: ankstyvojo meninio ugdymo, ankstyvojo choreografijos ugdymo, mėgėjų meninio 

ugdymo, išplėstinio meninio ugdymo, suaugusiųjų meninės saviraiškos, studijinio ugdymo 

programos. Mokiniams, baigusiems formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio 

muzikinio, dailės ir choreografijos ugdymo programas, išduodamas Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatytos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. Baigusiems neformalaus ugdymo 

programas, išduodamas Mokyklos pažymėjimas. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-300 Mokykloje 

patvirtinti 36,75 etatai, iš kurių 27,5 – pedagoginių darbuotojų. Mokykloje vykdomos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) 24 programos, neformaliojo ugdymo (NU) – 11 programų. 

2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi 295 mokiniai: FŠPU – 158, NU – 137. Per paskutinius tris 

metus pastebimas mokinių mažėjimas, kuris susijęs su demografine rajono padėtimi, emigracija, 

dideliu užimtumu užklasinėmis veiklomis bendrojo ugdymo mokyklose. 

FŠPU muzikinio, dailės ir choreografijos ugdymo programų ir NU programų mokinių 

skaičiaus pokytis procentais 2016–2018 m. m.: 
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Mokyklos meninė veikla reprezentuoja mokyklą miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, festivaliuose, projektuose. Konkursų dalyvių skaičius procentais 2016–2018 m. m.: 
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Mokykla 2016–2018 m. įsigijo naujų instrumentų ir mokymo priemonių, atnaujinta IKT bazė: 

4 akordeonai, 1 rojalis, 1 pianinas, akustinė gitara, būgnų lėkštės, 14 kompiuterių, 1 monitorius, 1 

skaneris, 2 dokumentų naikikliai, 3 spausdintuvai, 3 projektoriai, 3 ekranai, natų rašymo programa 

„Sibelijus Ultimate EDU“. Atliktas dalinis buvusio Mažojo teatro salės remontas. Pradėtas vykdyti 

projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“, 

kurio bendra projektui finansuoti išlaidų suma – 124 615,06 Eur.  

 

IV SKYRIUS 

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Politiniai-teisiniai veiksniai: 
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Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, 

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projekto nuostatomis, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiais, 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Mokyklos savarankišką veiklą 

reglamentuoja Mokyklos nuostatai, direktoriaus patvirtintos tvarkos, Mokykloje veikiančių 

savivaldos institucijų nutarimai. 

Ekonominiai veiksniai: 

Mokyklos lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių 

įstaigų pajamos, paramos lėšos. Kiekvienais metais bendra mokyklos disponuojamų lėšų suma 

didėja ir Mokykla sistemingai įsigyja naujų mokymo priemonių, instrumentų, ieško galimybių 

sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją, atlikti patalpų remontą. 

Socialiniai veiksniai: 

Kelmės rajone išlieka nepalanki demografinė padėtis. Dėl rajone mažėjančio gyventojų 

skaičiaus ir emigracijos, atitinkamai mažėja ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Didėja 

socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Nepalanki socialinė aplinka daro įtaką 

didėjančiam mokinių socialiniam apleistumui, jaučiama mokymosi motyvacijos stoka. Šie veiksniai 

turi įtakos ir Mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus pokyčiams. Pastebimas mažesnis liaudies 

instrumentų (birbynės, kanklių, akordeono), taip pat pučiamųjų instrumentų pasirinkimo poreikis. 

Technologiniai veiksniai: 

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, 

daro įtaką ugdymo turiniui bei modernizuoja ugdymo procesą, padeda tvarkyti duomenų bazes. IKT 

naudojama dokumentų ir duomenų bazių tvarkymui, ryšio palaikymui su mokyklos savivaldos, 

bendruomenės nariais bei įvairiomis institucijomis. Mokykla, atsižvelgdama į turimas lėšas 

prioriteto tvarka diegia modernias mokymo priemones. Mokykla turi 19 kompiuterių, greitaeigį 

internetinį ryšį. Trūksta finansinių išteklių siekiant kompiuterizuoti solfedžio klases, elektroninio 

dienyno įdiegimui, modernizuojant visų mokytojų darbo vietas kabinetuose. 

Edukaciniai veiksniai:  

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla skatina projektų kūrimą ir įgyvendinimą. Svarbiausi 

projektai: Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos šalių tarptautinis projektas „Inovatyvūs muzikos 

tiltai“, respublikiniai projektai: „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“, „Jungtinis Lietuvos vaikų 

choras“, projektas su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla „Skambantis pavasaris“, respublikinis 
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vaikų ir mokinių dainavimo konkursas „Vyturiai ir vyturėliai“, respublikinis instrumentinių 

ansamblių konkursas „Karamelė“, respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Klasikos garsai“, 

projektas „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, respublikinis bažnytinės muzikos 

festivalis „Adoramus“, Lietuvos ir moksleivių Dainų šventės, Kelmės miesto meno šventės. 

Tradiciniai mokyklos renginiai: pirmojo kūrinėlio šventė, koncertas „Mėgstamiausias praėjusių 

metų kūrinėlis“, muzikos dienos koncertas, kalėdiniai koncertai, „Lietuviškos muzikos popietė“, 

Vasario 16-osios koncertai, Kovo 11-osios koncertai, ansamblių koncertas „Dvidešimt pirštukų“, 

pasirenkamo instrumento koncertas „Pavasario fiesta“, fortepijono mokinių konkursas „Bičiulis“, 

fortepijono mokinių etiudų konkursas „Besivejant natą“, Motinos dienos koncertai. 

Mokykla organizuoja edukacines išvykas mokiniams. Mokykloje sudaromos sąlygos 

mokyklos bendruomenei tobulėti, įgyti naujų kompetencijų, dalintis gerąja patirtimi, plėtoti 

socialinius ryšius. 

 

V SKYRIUS 

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Organizacinė struktūra: 

Mokykloje dirba direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas 

ūkinei veiklai, vyr. buhalteris, bibliotekininkas. Veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos 

taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba (4 metodinės grupės). 

Žmogiškieji ištekliai: 

Įstaigoje dirba 7 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 37 pedagogai – 7 mokytojai, 15 

vyresn. mokytojų, 12 mokytojų metodininkų. Dauguma mokytojų turi didelę pedagoginio darbo 

patirtį. 
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Planavimo sistema: 

Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama strateginį veiklos planą, metinės veiklos programą, 

ugdymo planą, pedagogų atestavimo perspektyvinę programą, metodinių grupių darbo planus, 

metines ir ketvirtines biudžeto išlaidų sąmatas.  

Finansiniai ištekliai: 

Mokyklos finansinė apskaita vedama vadovaujantis įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, o taip pat vadovaujantis mokyklos finansinės 

apskaitos politika. Mokyklos svetainėje, pagal nustatytus terminus, skelbiama informacija apie 

darbo užmokestį, biudžeto pajamų-išlaidų vykdymą bei privalomi finansinių ataskaitų rinkiniai. 

Mokyklos finansinius išteklius sudaro savivaldybės lėšos (mokymo aplinkai finansuoti, mokymo 

aplinka mokinių pavežėjimui), valstybės biudžeto lėšos (mokinio krepšelis, VB neformaliam 

švietimui), biudžetinių įstaigų pajamos (už teikiamas paslaugas), kitos lėšos (parama, 2 % GPM). 

 

Metai Mokyklos finansavimo šaltiniai Gauta lėšų 

2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšos 446844,76 

Valstybės biudžeto lėšos 31959,00 

ES lėšos 5477,95 

Biudžetinių įstaigų pajamos (už teikiamas paslaugas) 28149,00 

Kitos lėšos (parama, 2 % GPM) 1157,09 

Viso: 513587,80 

2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšos 473564,68 

Valstybės biudžeto lėšos 15400,00 

ES lėšos 220,75 

Biudžetinių įstaigų pajamos (už teikiamas paslaugas) ir lėšos, 

gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už paslaugas 

28560,11 

Kitos lėšos (parama, 2 % GPM) 506,40 

Kitos lėšos (projektas) 6504,00 

Viso: 524755,94 

2018 m. Savivaldybės biudžeto lėšos 463063,62 

Valstybės biudžeto lėšos 20437,00 

Biudžetinių įstaigų pajamos (už teikiamas paslaugas) ir lėšos, 

gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už paslaugas 

27518,67 

Kitos lėšos (parama, 2 % GPM) 366,30 

Viso: 511385,59 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos: 

Mokykla, siekdama užtikrinti efektyvią mokyklos veiklos viešinimo sistemą, platina 

informaciją socialiniuose tinkluose ir mokyklos interneto svetainėje. Iš viso mokykloje yra 19 

kompiuterių, kurie turi internetinį ryšį. Mokyklos metodiniame kabinete įdiegta IKT muzikos 

programa ,,Sibelijus Ultimate EDU“. Mokykloje įvairioms reikmėms naudojami 4 projektoriai, 5 
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spausdintuvai, 2 dauginimo aparatai. Muzikos teorijos klasėje įrengtas daugialypės terpės 

projektorius. 

Lieka neišspręsta kompiuterių ir kompiuterinių programų priežiūros problema, nes mokykla 

neturi kompiuterininko pareigybės.  

Vidaus kontrolė: 

Mokyklos veiklos bei ugdymo proceso priežiūra planuojama mokslo metams ir pateikiama 

kaip sudėtinė metinės veiklos programos dalis. Kontrolės funkcijas atlieka Mokyklos vadovybė, 

atsiskaitoma Mokyklos ir mokytojų taryboje. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo 

grupės vykdo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimo išvados panaudojamos įstaigos 

veiklos tobulinimui, planavimo procesams pagrįsti. Veiklos bei ugdymo vertinimas ir įsivertinimas 

atliekamas kiekvienų mokslo metų pabaigoje. Įsivertinimas pristatomas mokytojų taryboje, pateikus 

veiklos bei ugdymo rezultatų ataskaitas. Pedagoginio darbo kontrolės sistema fiksuojama Mokyklos 

mokslo metų veiklos programoje. 

SSGG analizė: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įvairiapusiška ugdymo programų pasiūla (nuo 

ankstyvojo iki išplėstinio ugdymo). 

Inicijuojamos meninės programos, šalies 

konkursai, dalyvaujama projektuose su šalies 

ir užsienio partneriais. 

Puikūs, reprezentuojantys mokyklą ir rajoną 

ugdytinių pasiekimai respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 

Puikūs ugdytinių pasiekimai baigiamuosiuose 

egzaminuose. 

Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir 

tęstinumas. 

Gerinama įstaigos materialinė bazė. 

Nepakankama gerosios patirties sklaida 

metodinėse grupėse po aplankytų kursų, seminarų 

Tobulintina pamokos vadyba. 

Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos. 

Nepakankamas IT taikymas/panaudojimas ugdymo 

procese. 

Kokybiškų muzikos instrumentų ir muzikinio 

inventoriaus stoka. 

Nepakankamai vykdoma mokyklos veiklos sklaida 

žiniasklaidos priemonėse miesto visuomenei. 

Ne visi mokytojai suvokia teisinių dokumentų bei 

įstatymų pažinimo ir laikymosi svarbą. 

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą 

ir veiklą mokykloje. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Atskirų dalykų integracijos derinimas. 

Dalijimasis gerąja pedagogine bei dalykine 

patirtimi (mokytojams). 

Plačiau taikyti IKT ugdymo procese. 

Elektroninio dienyno įdiegimas. 

Tobulinti pamokos vadybą, planavimą. 

Mokinių motyvacijos skatinimas. 

Veiksmingesnis tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą ir veiklą mokykloje. 

Plėtoti ir tobulinti vadybos įgūdžius, 

pedagogų kompetencijas. 

Demografinė padėtis ir gyventojų migracija daro 

įtaką mokinių skaičiaus mokykloje mažėjimą. 

Specialistų trūkumas. 

Daugelis mokytojų dirba keliose ugdymo įstaigose. 

Didelis mokinių užimtumas bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

Švietimo sistemos reformos nestabilumas. 
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VI SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI 

 

1. Vizija – ugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę, gebančią gyventi ir atsakingai veikti 

kintančioje (šiuolaikinėje) visuomenėje. 

2. Misija – atskleisti kiekvieno mokinio prigimtines galias ir teikti kokybišką meninį 

išsilavinimą. 

3. Prioritetai: 

Ugdymas orientuotas į vaiką; 

Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas; 

Savivaldos institucijų, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas; 

Inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA 

(Susivok) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 

Ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas. 
Meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir 

plėtojimas. 

B. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

(Augink) 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų 

tobulinimas 
Mokyklos materialinės ir metodinės bazės 

gerinimas. 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

I TIKSLAS: Ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas. 

Uždaviniai 
Veiksmai/ 

priemonės 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Lėšos 

Esamas 

rezultatas 

Laukiamas 

rezultatas 

1.1. Tobulinti 

ir atnaujinti 

ugdymo 

programas. 

1.1.1. Atnaujinti 

bendras FŠPU 

pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programas, 

pritaikant jas 

ugdytinių 

gebėjimams bei 

poreikiams. 

2019 m. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdytiniams 

pritaikytos 

programos, 

atsižvelgiant į jų 

gebėjimus bei 

galimybes. 

Tenkinamas 

mokinių 

poreikis. 

20 proc. 

padaugės 

mokinių, 

patirsiančių 

sėkmę ugdymosi 

procese. Didės 

mokinių 

ugdymosi 

motyvacija. 

1.1.2. Atnaujinti 

bendras 

muzikos, dailės, 

2020 m. 
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šokio NU 

programas, 

pritaikant jas 

ugdytinių 

gebėjimams bei 

poreikiams. 

1.2. Siekti 

lankstaus ir 

tikslingo 

įvairių 

gabumų 

mokinių 

individualaus 

ugdymo. 

1.2.1. 

Individualizuoti 

ugdymo 

programas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

individualius 

gebėjimus. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gerai ir labai 

gerai 

individualizuoti 

ugdymo turinį 

geba 60 proc. 

mokytojų.  

Gerai ir labai 

gerai 

individualizuoti 

mokymo turinį 

gebės 70 proc. 

mokytojų.  

1.2.2. 

Atsižvelgiant į 

mokinių 

mokymosi 

poreikius ir 

gebėjimus, 

pamokoje 

taikyti naujus, 

inovatyvius 

ugdymo 

metodus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

50 proc. 

mokytojų ieško 

inovatyvių 

metodų 

panaudojimo 

pamokose.  

60 proc. 

mokytojų taikys 

aktyvius 

mokymo 

metodus, todėl 

pamokos taps 

įdomesnės, 

skatins mokinių 

kūrybiškumą ir 

didės mokinių 

motyvacija. 

1.2.3. 

Dalyvavimas 

dalykinio 

paruošimo 

konkursuose. 

2019–2022 Dalykų 

mokytojai 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2019 m. – 

400 Eur 

2020 m. – 

600 Eur 

2021 m. – 

700 Eur 

2022 m. – 

800 Eur 

31 proc. 

mokinių 

dalyvauja 

dalykinio 

paruošimo 

festivaliuose,  

konkursuose.  

5 proc. daugiau 

mokyklos 

ugdytinių 

dalyvaus 

dalykinio 

paruošimo 

festivaliuose, 

konkursuose. 

1.3. Plėtoti 

mokytojų 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

1.3.1. Pamokos 

vadybos 

(planavimo ir 

organizavimo) 

tobulinimas. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2019 m. – 

700 Eur 

2020 m. – 

800 Eur 

2021 m. – 

800 Eur 

2022 m. – 

800 Eur 

30 proc. 

mokytojų ne 

visada tinkamai 

ir tikslingai 

parenka 

pamokos 

metodus, vykdo 

vertinimą ir 

įsivertinimą 

pamokose. 

 

Organizuojami 

seminarai 

mokytojams 

bendrų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymui suteiks 

pamokos 

vadybos 

(planavimo, 

organizavimo) 

žinių. 

1.3.2. Atvirųjų 

veiklų 

organizavimas, 

gerinant 

gerosios 

patirties sklaidą 

ir pagalbos 

teikimą tarp 

mokytojų ir 

mažiau 

patyrusių 

kolegų. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

10 proc. 

mokytojų veda 

atviras, 

integruotas 

pamokas. Maža 

gerosios 

patirties sklaida 

tarp mokytojų. 

50 proc. 

mokytojų 

kursuose, 

seminaruose, 

inovacijų ir IKT 

mokymuose 

įgytomis 

žiniomis aktyviai 

dalinsis su 

kolegomis. 

Kiekvienais 

metais 

organizuojama 
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5–10 atvirų, 

integruotų 

pamokų. 

1.4. Naudoti 

įvairių 

edukacinių ir 

virtualių 

aplinkų 

teikiamas 

galimybes 

ugdymo 

procese. 

1.4.1. Planingai 

diegti IT 

solfedžio ir 

muzikos 

istorijos 

pamokose. 

2019–2022  Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

10 proc. 

mokytojų 

grupinių dalykų 

pamokose 

naudoja turimus 

IKT resursus. 

30 proc. 

mokytojų 

solfedžio ir 

muzikos istorijos 

pamokose 

naudos 

interaktyvią 

lentą.  

1.4.2. Tobulinti 

ir nuolat 

atnaujinti 

informaciją 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje. 

2019–2022  Pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2020 m. – 

2000 Eur 

Esama 

internetinė 

svetainė 

neatitinka 

šiuolaikinių 

reikalavimų. 

Atnaujinta 

mokyklos 

internetinė 

svetainė turės 

geresnę galimybę 

informuoti 

visuomenę apie 

mokykloje 

vykdomą veiklą. 

1.4.3. Įsivesti 

elektroninį 

dienyną. 

2022 m.  Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos:  

2022 m. – 

2000 Eur 

Mažai ir 

nepakankamai 

pateikiama 

informacija 

tėvams. 

Dėl elektroninio 

dienyno 

įdiegimo, 

informacija 

efektyviau ir 

greičiau pasieks 

dalykų 

mokytojus ir 

mokinių tėvus. 

II TIKSLAS: Meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir plėtojimas.  

2.1. Puoselėti 

mokyklos 

senąsias 

tradicijas ir 

kurti naujas. 

2.1.1. Rengti 

mokyklos 

tradicinius 

renginius. 

2019–2022 Dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

80 proc. 

mokinių 

dalyvauja 

tradiciniuose 

mokyklos 

rengiamuose 

koncertuose. 

90 proc. mokinių 

dalyvaus 

mokyklos 
organizuojamuose 
tradiciniuose 

renginiuose. 

2.2. Rengti 

bendrus 

projektus, 

akcijas, 

renginius 

su kitomis 
švietimo, 

kultūros 

institucijomis, 

respublikos 

muzikos (meno) 

mokyklomis, 

šalies švietimo 

įstaigomis. 

2.2.1. Projektai 

su 

Kelmės 

kultūros 

centru, Kelmės 

krašto 

muziejumi, 

bendro 

ugdymo 

mokyklomis, 

apskrities 

menų ir 

muzikos 

mokyklomis, 

Vilniaus 

Karoliniškių 

muzikos 

mokykla. 

2019–2022  Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2019 m. – 

800 Eur 

2020 m. – 

800 Eur 

2021 m. – 

800 Eur 

2022 m. – 

800 Eur 

30 proc. 

mokinių 

dalyvauja 

akcijose, 

renginiuose su 

kitomis 

švietimo, 

kultūros 

institucijomis. 

10 proc. 

padaugės 

mokinių, 

dalyvausiančių 

vykdomuose 

projektuose. Tarp 

mokyklų vyks 

gerosios patirties 

dalinimasis, vyks 

kultūros sklaida. 

Respublikinių 

renginių 

organizavimas 

turės svarbią 

reikšmę 

tolesniam 

mokyklos 

įvaizdžio 

formavimui, 

naujų partnerių 

įsigijimui. 

2.2.2. 

Organizuojami 

respublikiniai 

2019–2022  Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos:  

Konkursuose 

dalyvauja 10 

proc. mokinių. 

10 proc. 

padaugės  

mokinių, 
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konkursai 

„Karamelė“ 

(2019, 2021 

m.), „Vyturiai 

ir vyturėliai“ 

(2019, 2021 

m.), „Klasikos 

garsai“ (2020, 

2022 m.). 

chorinio 

dainavimo, 

fortepijono 

mokytojai. 

2019 m. – 

2000 Eur 

2020 m. – 

1000 Eur 

2021 m. – 

2000 Eur 

2022 m. – 

1000 Eur 

dalyvaujančių 

mokyklos 

organizuotose 

respublikiniuose 

konkursuose 

III TIKSLAS: Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas.  

3.1.Taikyti 

įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavi

mo su tėvais 

formas. 

3.1.1. Mokinių 

tėvų 

įtraukimas į 

mokyklos 

veiklos 

planavimą, 

organizavimą, 

įgyvendinimą. 

2019–2022  Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trūksta 

bendravimo ir 

bendradarbiavi

mo su tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais), 

sprendžiant 

įvairias 

ugdymo 

problemas, 

mažai 

įtraukiami į 

bendrai 

organizuojamus 

renginius. 

Glaudus 

bendruomenės 

narių 
bendradarbiavima

s gerins 

mokyklos 

mikroklimatą. 

Bus rengiami 

tėvų susirinkimai 

mažiausiai du 

kartus per metus. 

Tėvai dalyvaus 

renginiuose kaip 

organizatoriai 

(įtraukiant į 

darbo grupes po 

vieną tėvą). 

3.1.2. 

Organizuoti 

tėvų 

pedagoginį, 

psichologinį ir 

socialinį 

švietimą. 

2020–2022 Mokyklos 

taryba 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos:  

2020 m. – 

1000 Eur 

2022 m. – 

1000 Eur 

20 proc. tėvų 

domisi vaiko 

ugdymo 

procesu 

mokykloje. 

Didžioji dalis 

tėvų stokoja 

pedagoginių ir 

psichologinių 

žinių apie 

ugdomąją 

veiklą. 

50 proc. tėvų 

aktyviau domėsis 

vaiko veiklos 

ugdymo 

klausimais. 

Pedagoginio, 

psichologinio ir 

socialinio 

švietimo 

klausimais 

organizuotas 

seminaras suteiks 

tėvams naujų 

žinių, susijusių 

su vaiko ugdymu 

ir problemų 

sprendimo būdais 

namuose ir 

mokykloje. 

3.2. Tęsti 

mokyklos ir 

bendruomenės 

narių veiklos 

įsivertinimą. 

3.2.1. Tęsti 

bendruomenės

mokytojų 

darbo 

įsivertinimą.  

2019–2022  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais 

vykdomas 

mokyklos 

veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

pagal pasirinktą 

sritį. 

Įsivertinimas yra 

mokyklos 

bendruomenės 

refleksija, kuri 

padės mokyklos 

bendruomenei 

apmąstyti 

(reflektuoti), 

analizuoti 

įsivertinimo 

rezultatus ir 

pagrįsti savo 

veiklą, priimant 

sprendimus dėl 

veiklos 

3.2.2. 

Bendruomenės 

narių 

įsivertinimo ir 

mokyklos 

vertinimo 

rezultatus 

panaudoti 

veiklos 

2019–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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planavimui ir 

tobulinimui. 

tobulinimo. 

IV TIKSLAS: Mokyklos materialinės ir metodinės bazės gerinimas.  
4.1. Įsigyti 

naujus muzikos 

instrumentus, 

metodines 

mokymo 

priemones. 

4.1.1. 

Įsigyjama 

naujų, 

kokybiškų 

muzikos 

instrumentų. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2020 m. – 

1000 Eur 

2021 m. – 

2000 Eur 

2022 m. 

2000 Eur 

Prasta ir 

susidėvėjusi 

instrumentų 

būklė.  

Bus įsigytos 2 

kanklės, 1 tūba, 5 

pianinai, 1 

akordeonas. 

Pagerėtų ugdymo 

kokybė bei 

ugdymo 

galimybės 

dalyvauti 

dalykinio 

paruošimo 

konkursuose.  

4.1.2. 

Atnaujinti 

Pakražančio ir 

Kražių 

Žygimanto 

Liauksmino 

gimnazijų 

muzikos 

skyrių 

instrumentus. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

4.1.3. Įsigyti 

kompiuterių ir 

metodinių 

mokymo 

priemonių 

ugdymo 

proceso 

organizavimui. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2019–2020 

– 7 

kompiuteriai

3500 Eur 

2021–2022 

– nebylios 

klaviatūros 

solfedžio 

kabinetui ir 

interaktyvi 

lenta  

4000 Eur 

Turimų 

kompiuterių 

nepakanka 

mokytojų 

ugdomajai ir 

organizacinei 

veiklai vykdyti. 

Ugdymo procese 

taikomos 

moderniosios 

technologijos.  

3 proc. padaugės 

metodinių 

mokymo 

priemonių 

kabinetuose. 

4.1.4. 

Kompiuterinės 

klasės 

įrengimas. 

2019–2022 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2021 m. – 

5000 Eur 

Trūksta 

inovacijų 

ugdymo 

procese. 

IT technologijos 

didins mokinių 

motyvaciją ir 

darys įtaką 

mokinių 

pažangumui. 
4.1.5. 

Elektroninio 

dienyno 

įdiegimas. 

2022 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2022 m. – 

2000 Eur 

Naudojant 

popierinius 

dienynus ir 

pažymių 

knygeles nėra 

galimybės 

įvertinti tėvų 

įsitraukimą į 

vaiko 

mokymosi 

procesą.  

Elektroninio 

dienyno 

įdiegimas leis 

administracijai 

efektyviau teikti 

informaciją 

dalykų 

mokytojams ir 

mokinių tėvams. 

Didės tėvų 

įsitraukimas į 

vaiko mokymosi 

procesą, 

skatinant juos 

prisiimti daugiau 

atsakomybės, 

pareigų ir būti 

aktyvesniais. 
4.2. Atnaujinti 

mokymosi 

aplinkas 

4.2.1. Atlikti 

patalpų 

remontą pagal 

2019–2020 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

ES fondų 

lėšos – 105 

922,80 Eur; 

Choreografijos 

salė neatitinka 

higienos 

Atlikus patalpų 

remontą pagal 

projektą 
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projektą 

„Choreografijos 

skyriaus 

modernizavimas

“ 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos –  

18 692,26 

Eur 

normų. „Choreografijos 

skyriaus 

modernizavimas“ 

bus sukurta saugi 

ir estetiška 

ugdymo (si) 

aplinka. 
4.2.2. 

Atnaujinti 

solfedžio 

kabineto 

mokyklinius 

baldus. 

2019–2020 Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos: 

2021 m. – 

1500 Eur 

Solfedžio 

kabinetas Nr. 

23 neatitinka 

higienos 

normų. 

Įsigijus naujus 

baldus, kabinetai 

atitiks higienos 

normas. 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Už 

strateginio plano įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar 

Mokyklos bendruomenė įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų 

uždavinių ir priemonių įgyvendinimą. 

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje Mokyklos direktorius įsakymu sudaro strateginio plano 

peržiūrėjimo ir patikslinimo darbo grupę, kuri pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus 

Mokyklos tarybos posėdžio metu pagal šią lentelę: 

 
1 tikslas – 

Uždaviniai 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas  
Planuoti 

finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 
ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 
(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per tarpinį 

matavimą 

2019 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2020 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2021 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2022 m. 

1.          

2.          

3.          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo peržiūrėjimo ir įvertinimo strateginis planas, jo 

tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami arba koreguojami. 

 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
PRITARTA                                                

Mokyklos tarybos                                       

2019 m. balandžio 10 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr.  

 
 

 


