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LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

  

Lazdijų meno mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio muzikos, dailės ir šokio ugdymo programos, neformalaus suaugusiųjų ir 

vaikų ugdymo programos. Mokosi 423 mokiniai. 

Lazdijų meno mokyklos veiklos planas (toliau – planas)  parengtas kalendoriniams 2019 metams, atsižvelgus į Lazdijų meno mokyklos 2017-

2019 metų strateginį planą, bendruomenės poreikius, švietimo politiką.  

Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ keliami švietimo ir mokymo tikslai: veikli, solidari, besimokanti 

visuomenė, orientacija į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą, veiksmingos visą gyvenimą sistemos kūrimas, visų besimokančių asmenų 

gabumus atskleidžiančių programų kūrimas.  

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje keliami tikslai: didinti mokytojų profesionalumą; puoselėti partnerystę, įsivertinimu ir 

duomenų analize grįstą švietimo kokybės kultūrą; plėtoti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; skatinti mokymąsi visą gyvenimą.  

Planą įgyvendins mokyklos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai), mokyklos savivaldos institucijos. Prie plano 

įgyvendinimo prisidės socialiniai partneriai. Veiklos planą parengė Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. LMMV1-50  

,,Dėl darbo grupės Lazdijų meno mokyklos 2019 metų veiklos plano rengimui“ sudaryta darbo grupė.  

Mokyklos 2019 metų veiklos planas suderinamas su mokyklos taryba ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 
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Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą pasiekti numatyti tikslai ir uždaviniai: 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atidarytas Lazdijų meno mokyklos Šeštokų skyrius, kuriame mokosi 30 mokinių, dirba dvi mokytojos.  Mokoma dailės 

ir muzikos. 

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.  

Atsiradus galimybei ir Lazdijų rajono savivaldybei skyrus finansavimą, Lazdijų meno mokykla sėkmingai įgyvendino dvi suaugusiųjų meninio 

ugdymo programas (tekstilės (vilnos vėlimo) ir dirbinių dekoravimo ), kuriose sėkmingai mokėsi 10 Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.  

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. 

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). 

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. 

Du mokytojai kėlė kvalifikaciją ir įgijo saksofono vyresniojo mokytojo ir akordeono mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas. 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). 

Lazdijų meno mokyklą baigė 35 mokiniai, kuriems buvo įteikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai. 

Aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais organizuoti ne tik kiekvieno mokytojo kalėdiniai 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). 
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Garbingai paminėtas mokyklos 50-čio jubiliejus, sukurtas filmas apie mokyklą. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018-02-14 buvo 

vykdoma akcija ,,Labai myliu Lietuvą, labai myliu miestą, labai myliu mokyklą“. Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną organizuotas 

Lazdijų meno mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas Lietuvos Respublikos Seime. Lazdijų meno mokyklos bendruomenė organizavo šešis koncertus, 

skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, rajono bendrojo ugdymo mokyklose.  

Nuolatinis mokyklos veiklos pristatymas internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Apie mokyklos veiklą dažnai publikuojami straipsniai 

rajoninėje spaudoje.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Lazdijų meno mokyklos 2019 metų veiklos planas atitinka  Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra“ 

strateginį tikslą  - „Užtikrinti kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą“. 2019 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės 

2019 m. švietimo, kultūros ir sporto veiklos  1- ąjį, 2 – ąjį ir 4 – ąjį prioritetus, mokyklos strateginį planą.  

 

 

 

III. PRIEMONĖS 

 

Planas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano Švietimo programos uždavinius ir priemones: švietimo vadybos tobulinimas,  

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas, mokinių saugumo, pamokų lankomumo ir gero mikroklimato mokykloje užtikrinimas.  
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IV. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo 

kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

1. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui 

realizuoti individualius gebėjimus.  

 

Mokyklos užsiėmimus 

lankančių ugdytinių  skaičius 

≥ 420; 

Lankančiųjų suaugusiųjų 

ugdymo programas skaičius 

padidės 1 proc.; 

Ugdymo turinio pritaikymas 

įvairių gabumų ir poreikių 

mokiniams - 100 proc.; 

80 proc. mokinių bus įtraukti į 

koncertinę, projektinę veiklą; 

80 proc. mokinių dalyvaus  

tautinio, patriotinio ir 

pilietinio ugdymo renginiuose.  

1.1. Uždavinys. Tobulinti ir papildyti ugdymo programas inovatyviais metodais. 

 Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur) 
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1.1.1. Optimalus meninių programų, 

atitinkančių ugdytinių gebėjimus 

ir  poreikius, parinkimas. Naujų 

ugdymo programų diegimas.  

Ne mažesnis nei 38 mokomųjų 

programų  skaičius.  

 Ne mažiau nei 1 nauja ugdymo 

programa. 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Iki 2019 m. rugsėjo  

1 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.1.2. Suaugusiųjų skatinimas rinktis 

suaugusiųjų ugdymo programas. 

Lazdijų meno mokyklą lankančių 

ilgalaikes ir trumpalaikes programas 

suaugusiųjų  skaičius ne mažesnis nei 

32. 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.2.  Uždavinys. Modernios ir saugios mokymąsi skatinančios aplinkos sukūrimas. 

1.2.1. Mokyklos mokinių ir meninių 

kolektyvų aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis ir instrumentais. 

Įsigytų naujų ugdymo priemonių 

komplektų skaičius ≥ 20 vnt. 

Įsigytų naujų instrumentų skaičius ≥ 3 

vnt. 

Direktorė, 

ūkvedys 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Iki 20000 

1.2.2. Ugdomosios veiklos kitose, ne 

mokyklos edukacinėse aplinkose, 

organizavimas. 

Mokyklos mokytojų organizuojamų 

mokomųjų - pažintinių veiklų 

įvairiose edukacinėse aplinkose 

skaičius ≥ 4 vnt. 

Mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.3. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą, pilietiškumą, patriotiškumą, saviraiškos galimybes. 

1.3.1.  Pilietinio sąmoningumo, 

aktyvumo, tautinės atminties 

ugdymas.  

Organizuoti tautinio, patriotinio, 

pilietinio ugdymo renginiai ≥ 5. 

Administracija, 

Mokytojai, 

Mokinių taryba 

Vasario, kovo, 

balandžio, 

 rugpjūčio mėn.  

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 
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Dalyvauta  tautinio, patriotinio, 

pilietinio ugdymo renginiuose, 

akcijose  ≥ 8. 

Minint kompozitoriaus Juozo 

Naujalio metus, organizuoti renginiai  

≥ 2. 

1.3.2. Integruotų edukacinių – 

pažintinių projektų, papildančių 

pamokų turinį, kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

Mokykloje įgyvendintų projektų 

skaičius ≥ 2. 

Mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.3.3. Sąlygų sudarymas visiems 

mokiniams ir meniniams 

kolektyvams dalyvauti mokyklos, 

rajoniniuose, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose renginiuose.  

Rajoniniuose, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose renginiuose 

dalyvaujančių mokinių skaičius ≥ 80.  

Mokyklos organizuojamuose 

renginiuose dalyvaujančių mokinių 

skaičius 100 proc.  

Administracija, 

mokytojai, 

Mokyklos taryba, 

Mokinių taryba 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.3.4. 

 

Socialinių įgūdžių ugdymas 

rengiant prevencines smurto ir 

patyčių, vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo prevencijos,  

vaikų vasaros poilsio programas. 

Sudarytas ir įgyvendintas smurto ir 

patyčių prevencijos priemonių planas. 

Smurto ir patyčių prevencijos 

programoje dalyvaujančių mokinių 

skaičius  ≥ 50 proc. 

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo 

prevencijos,  vaikų vasaros poilsio 

Darbo grupės 

Mokinių taryba 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Iki 2000 
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programose dalyvaujančių mokyklos 

vaikų ir paauglių skaičius ≥ 30 proc. 

2.  Mokyklos bendruomenės narių kompetencijų plėtra Kvalifikaciją patobulinusių mokytojų dalis, 100 proc. 

Mokykloje atestuotų mokytojų skaičius 2019 m. ≥ 2. 

Padidėja mokinių tėvų įsitraukiančių į mokyklos veiklą dalis, 30 

proc. 

2.1.  Uždavinys. Ugdymo proceso tobulinimas ir modernizavimas. 

2.1.1. Mokytojų dalyvavimas 

seminaruose, skirtuose išoriniam 

vertinimui mokykloje. 

Organizuoti ne mažiau nei 2 

seminarai mokyklos bendruomenei 

apie išorės vertinimą. 

Visi mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Iki 1000 

2.1.2. Individualios pažangos 

stebėjimas. 

Parengtos ir aptartos pažangos ir 

lankomumo ataskaitos.   

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas. 

Vaiko individualios pažangos 

matavimas ir fiksavimas 100 procentų 

mokinių.  

Direktoriaus, 

pavaduotoja ugdymui 

Darbo grupė 

 

 

Mokytojai 

Birželio  ir sausio 

mėn. 

Birželio mėn. 

 

 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.3. Kryptingas kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Kvalifikaciją tobulinusių mokytojų 

dalis, 100 proc.  

Visi mokytojai  Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Iki 2000 
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2.1.4.  Mokytojų atestacijos programos 

įgyvendinimas. 

Parengta atestacijos programa. 

Naujai atestuotų pedagogų ≥ 2. 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Kovo mėn. 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.5. Kolega – kolegai, mokytojų 

mainai pamokose stiprina 

išmokymo ir išmokimo 

galimybes. 

100 proc. mokytojų  stebi bent 1 

kolegos pamoką ir teikia grįžtamąjį 

ryšį. 

100 proc. mokytojų metodininkų ir 

ekspertas veda pamokas su žemesnės 

kvalifikacijos mokytojų mokiniais. 

Mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.2. Uždavinys. Plėsti ir aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, ugdyti bendruomeniškumą. 

2.2.1.  Koncertų, parodų – susirinkimų 

organizavimas tėvams. 

Koncertų, parodų – susirinkimų, 

organizuotų tėvams skaičius  ≥ 35. 

Visi mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.2.2. Atvirų pamokų, netradicinių 

veiklų, edukacinių išvykų su  

mokinių tėvais organizavimas. 

,,Atvirų durų“ savaitė 

Bendros veiklos, kūrybinės dirbtuvės 

su tėvais  ≥ 5. 

Edukacinės išvykos su tėvais ≥ 3. 

 

Administracija, 

Mokytojai, 

Mokyklos taryba, 

Mokinių taryba  

Kovo mėn. 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

3. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas Suorganizuotų respublikinių ir tarptautinių renginių skaičius ≥ 

3. Bus  pritraukta 20 % daugiau dalyvių lyginant su 2018 

metais. 

3.1. Vykdyti meno sklaidą, skatinti ugdytinius nuolat demonstruoti savo pasiekimus. 
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3.1.1. Respublikinių ir tarptautinių 

renginių organizavimas. 

Respublikinių ir tarptautinių renginių 

skaičius ≥ 3. 

Darbo grupės Balandžio mėn. 

Gegužės ir birželio 

mėn. 

1000 

3.1.2 Plėtoti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, šalies 

meno ir muzikos mokyklomis 

Įstaiga dalyvaus ne mažiau nei 10 

socialinių partnerių veiklose. 

Bus pasirašytos ne mažiau nei 1 

bendradarbiavimo sutartis su meno ar 

muzikos mokykla. 

Administracija, 

mokytojai 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

3.2. Uždavinys. Užtikrinti mokyklos veiklos matomumą ir sėkmingą veiklos sklaidą. 

3.2.1. Mokyklos veiklos pristatymas 

internetinėje svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose. 

Sukurta nauja mokyklos internetinė  

svetainė. 

Administracija 

 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

1000 

3.2.2. Straipsnių rajoninėje spaudoje ir 

kitose visuomenės informavimo 

priemonėse publikavimas. 

Publikuotų straipsnių rajoninėje 

spaudoje ir kitose visuomenės 

informavimo priemonėse skaičius  

≥8. 

Skyrių mokytojai Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

 

Mokyklos tarybos                                                                                                                                                                 

2019 m. sausio 3 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu 

 

_______________________ 


