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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos strateginio plano ir veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai

Įgyvendinant Lazdijų meno mokyklos 2017–2019 metų strateginio ir veiklos plano pirmąjį tikslą
,,Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui
realizuoti individualius gebėjimus“:
1. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atidarytas Lazdijų meno mokyklos Šeštokų skyrius, kuriame
mokosi 30 mokinių, dirba dvi mokytojos. Mokoma dailės ir muzikos.
2. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų meno mokykloje galima pasirinkti naują ugdymo
programą – susipažinti su dar vienu lietuvišku instrumentu – kanklėmis. Trys Lazdijų
meno mokyklos mokiniai pradėjo mokytis groti kanklėmis.
3. Atsiradus galimybei ir Lazdijų rajono savivaldybei skyrus finansavimą, Lazdijų meno
mokykla sėkmingai įgyvendino dvi suaugusiųjų meninio ugdymo programas (vilnos
vėlimo ir vitražų), kuriose sėkmingai mokėsi 10 Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.
4. Įsigyti koncertiniai rūbai smuikininkų ansambliui. Nupirkti du pianinai ir koncertinis
akordeonas (Lazdijų meno mokyklos buvusiam auklėtiniui Marijonui Mikutavičiui
skyrus lėšų, įsigytas vienas pianinas). Nupirkta garso aparatūra, trys muzikinės
programos ,,Sibelijus“, trys nešiojami kompiuteriai.
5. Sėkmingai sudalyvauta Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“ 2018-07-01-06,
organizuoti du respublikiniai renginiai (jaunųjų pianistų konkursas ,,Allegro“ 2018-04-20
ir III respublikinė mokytojų konferencija ,,Gabių ir talentingų vaikų meninis ugdymas“
2018-11-16), kartu su akordeonistų asociacija organizuotas IV tarptautinis sąskrydis ,,Su
meile akordeonui“ 2018-05-31-2018-06-04).
6. Sėkmingai įgyvendintos Lazdijų rajono savivaldybės finansuojamos programos: vaikų ir
paauglių nusikalstamumo prevencijos tęstinis projektas ,,Šoks tėvelis suktinį“ 2018 m.
lapkričio-gruodžio mėn., vaikų vasaros poilsio tęstinė programa ,,Mažoji kūrybos
paletė“, 2018 m. birželio mėn.
Įgyvendinant antrąjį tikslą ,,Mokyklos bendruomenės narių kompetencijų plėtra“ :
1. Du mokytojai kėlė kvalifikaciją (D. Pavilonis įgijo saksofono vyresniojo mokytojo
kvalifikacinę kategoriją, I. Gudebskienė - akordeono mokytojos ekspertės kvalifikacinę
kategoriją).
2. Organizuotos dvi metodinės išvykos į šalies meno ir muzikos mokyklas (2018-06-15
Šakių meno mokyklą, ir 2018-11-21 Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą).
3. Aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais organizuoti ne tik kiekvieno mokytojo kalėdiniai
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koncertai, dailės peržiūros – tėvų susirinkimai, bet ir atviros pamokos, viktorinos tėvams
ir mokiniams (I klasės muzikos skyriaus mokiniams ir jų tėvams, 2018-04-24, I klasės
dailės skyriaus mokiniams ir jų tėvams, 2018-11-28).
Įgyvendinant trečiąjį tikslą ,,Mokyklos kultūros formavimas“ :
1. Garbingai paminėtas mokyklos 50-čio jubiliejus, sukurtas filmas apie mokyklą.
2. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018-02-14 buvo vykdoma akcija ,,Labai
myliu Lietuvą, labai myliu miestą, labai myliu mokyklą“.
3. Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną organizuotas Lazdijų meno
mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas Lietuvos Respublikos Seime.
4. Lazdijų meno mokyklos bendruomenė organizavo šešis koncertus, skirtus Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui, rajono bendrojo ugdymo mokyklose.
5. Nuolatinis mokyklos veiklos pristatymas internetinėje svetainėje ir socialiniuose
tinkluose.
6. Apie mokyklos veiklą dažnai publikuojami straipsniai rajoninėje spaudoje.
7. Aktyvi mokytojų ir mokinių koncertinė veikla rajone ir už jo ribų.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys
(toliau – užduotys)

1.1. Inicijuoti ir
organizuoti
koncertus Lazdijų
rajono bendrojo
ugdymo mokyklose,
skirtus Lietuvos
valstybės
šimtmečiui.

Siektini
rezultatai

Bus ugdoma
tautinė,
pilietinė,
patriotinė
koncertų
dalyvių
savimonė.

Rezultatų
vertinimo
rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos
užduotys
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Suorganizuoti
6 koncertai
Lazdijų rajono
bendrojo
ugdymo
mokyklose,
skirti Lietuvos
valstybės
šimtmečiui.

Įvyko 6 koncertai Lazdijų rajono
bendrojo ugdymo mokyklose, skirti
Lietuvos valstybės šimtmečiui.
Lazdijų meno mokyklos direktoriaus
įsakymai:
1. 2018-02-13 Nr. LMMD3-16
,,Dėl Lazdijų meno mokyklos
mokinių išleidimo iš pamokų
ir dalyvavimo renginiuose“
(Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijoje).
2. 2018-05-16 Nr. LMMV1-18
,,Dėl Lazdijų meno mokyklos
renginių organizavimo“
(Mokykloje – darželyje
,,Vyturėlis“ ir mokykloje –
darželyje ,,Kregždutė“).
3. 2018-11-27 Nr. LMMV1-70
,,Dėl koncerto Lazdijų rajono

3

1.2. Atstovauti savo
rajonui ir mokyklai
Lietuvos šimtmečio
dainų šventėje
,,Vardan tos...“.

1.3. Inicijuoti ir
organizuoti
metodines išvykas į
kitas šalies meno ir
muzikos mokyklas.

1.4. Materialinės
bazės papildymas.

Profesionalus
Lietuvos
šimtmečio
dainų šventės
,,Vardan
tos...“ dainų
ir šokių
repertuaro
atlikimas bei
Lazdijų
krašto
garsinimas.

Keturi
mokyklos
kolektyvai
(apie 70
mokinių ir 6
mokytojai)
dalyvaus
Lietuvos
šimtmečio
dainų šventėje
,,Vardan
tos...“.

Šventežerio mokykloje darbo
grupės sudarymo“.
4. 2018-12-11 Nr. LMMV1-75
,,Dėl koncertų, skirtų
Lietuvos šimtmečiui, darbo
grupės sudarymo“ (Šeštokų ir
Krosnos mokyklose).
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
,,Vardan tos...“ dalyvavo 6 mokyklos
kolektyvai.
Lazdijų meno mokyklos direktoriaus
įsakymai:
1. 2018-05-18 Nr. LMMD3-71
,,Dėl lėšų skyrimo
pasiruošimui Dainų šventei“
2. 2018-06-29 Nr. LMMP2-41
,,Dėl Lazdijų meno mokyklos
mokytojų komandiruotės bei
papildomų poilsio dienų
suteikimo“.

Įvyko 2 Lazdijų meno mokyklos
metodinės išvykos į kitas šalies meno
ir muzikos mokyklas.
Nemažiau nei Organizuotos 2 Lazdijų meno mokyklos direktoriaus
30 procentų
Lazdijų meno
įsakymai:
mokytojų įgis mokyklos
1. 2018-06-15 ,,Dėl Lazdijų
naujų
metodinių
meno mokyklos mokytojų
dalykinių
būrelių išvykos
išvykos į Šakių meno
kompetencijų į kitas šalies
mokyklą bei Gelgaudiškį“.
ir užmegs
meno ir
2. 2018-11-21 Nr. LMMV1-66
bendradarbia muzikos
,,Dėl Lazdijų meno mokyklos
vimo ryšius.
mokyklas.
mokytojų ir suaugusiųjų
mokinių išvykos į
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklą“.
Įsigytas 1 pianinas, 1 įgarsinimo
aparatūra ir 1 akordeonas
Weltmeister.
Pagerės
Lazdijų meno mokyklos tiekėjų
Bus įsigyta
ugdymo ir
apklausos pažymos ir sąskaitos įgarsinimo
koncertų
faktūros:
aparatūra,
sąlygos
1. 2018-12-12 LMMF5-153,
pianinas bei
Lazdijų meno
2018-12-19 LMMF4-296
koncertinis
mokykloje ir
(pianinai);
akordeonas.
jos skyriuose.
2. 2018-12-17 LMMF5-161,
2018-12-19 LMMF4-294
(įgarsinimo aparatūra);
3. 2018-12-17 LMMF5-162,
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2018-12-19 LMMF4-295
(akordeonas Weltmeister).

1.5. Muzikinių
kompiuterinių
programų įsigijimas.

Pagerės
mokytojų
pasirengimo
pamokoms
kokybė bei
mokymo
medžiagos
pritaikymas
skirtingų
gebėjimų
mokiniams.

Bus įsigyta 3
muzikinės
kompiuterinės
programos
Lazdijų meno
mokykloje ir
jos skyriuose.

Įsigytos 3 muzikinės kompiuterinės
programos Sibelijus.
Lazdijų meno mokyklos tiekėjų
apklausos pažyma ir sąskaita faktūra:
2018-12-17 LMMF5-161,
2018-12-19 LMMF4-294 (3
muzikinės kompiuterinės
programos Sibelijus).

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną organizuotas Lazdijų meno mokyklos
mokytojų ir mokinių koncertas Lietuvos
Respublikos Seime.
3.2. Organizuotas Lazdijų meno mokyklos 50-čio
jubiliejus.
3.3.Įsteigtas Lazdijų meno mokyklos Šeštokų
skyrius.
3.4. Perėjimas prie mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Sklaida šalyje, patriotinis ir pilietinis
auklėjimas. Prasmingas Lietuvos
valstybės šimtmečio paminėjimas ne tik
šiame, bet ir kituose Lazdijų meno
mokyklos organizuojamuose
renginiuose.
Sklaida rajone ir šalyje, aktyvus visos
mokyklos bendruomenės susitelkimas,
stiprinami ryšiai su rajono ir šalies bei
užsienio socialiniais partneriais.
Padidėjo Lazdijų meno mokykloje
mokinių skaičius. Atsirado galimybė
Šeštokų mokyklos mokiniams mokytis
Lazdijų meno mokykloje.
Perėjimas vyko sklandžiai:
bendruomenėje buvo susitarta ir su
kiekvienu mokytoju pasirašytas
susitarimas dėl nekontaktinių veiklų
sąrašo, dėl nuotolinio darbo, 100 proc.
atnaujintos mokytojų darbo sutartys,
100 proc. atnaujinti mokytojų
pareigybių aprašymai.
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Planavimo kompetencijų tobulinimas.
6.2. Vadybos.
Lazdijų meno mokyklos direktorė __________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

Renata Mockevičienė
(vardas ir pavardė)

2018-01-18
(data)

