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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei 

rodikliai) 

Rudaminos meno mokykla - formalųjį švietimą papildanti ugdymo institucija, vykdanti 

muzikinio ir dailės ugdymo programas ir užtikrinanti ugdymo kokybę, galimybę įgyti kompetencijas 

muzikos ir dailės srityje. Meno mokykloje yra realizuojamos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, 

išplėstinio muzikinio ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos. 

Meno mokykla save analizuojanti, priimanti sprendimus, atsižvelgianti į bendruomenės narių 

poreikius institucija, užtikrinanti mokiniams meninę saviraišką, psichologinį ir fizinį saugumą bei 

darbingą aplinką. 

           Rudaminos meno mokyklos 2017-2021 metų strateginio plano numatytų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimas:  

            Pirmasis strateginio plano tikslas buvo siekti ugdymo proceso kokybės tobulinimo. 2018 m. 

kiekvienam mokiniui buvo suteikiama galimybė mokytis pagal  individualius gebėjimus. Buvo 

sudaryti individualių ir grupinių pamokų ugdymo planai, pritaikyti kiekvieno mokinio poreikiams. 

Ugdymo procese buvo taikomos šiuolaikinės technologijos, buvo skatinama mokinių kūrybingumo 

kompetencija bei mokymosi motyvacija. 

          Antrasis strateginio plano tikslas- mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas. 2018 m. 

buvo užtikrinta  aktyvi mokytojų gerosios patirties sklaida,  inicijuotas kiekvieno mokytojo 

dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su ugdymo(si) proceso tobulinimu. 

Mokytojai ir administracija aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo renginiuose 

(kiekvienas darbuotojas vidutiniškai 8 dienas per metus). Iš viso mokyklos mokytojai 2018 m. kėlė 

kvalifikaciją seminaruose ir kursuose 179 dienas (1078, 2val.). Mokykloje atestuota 1 vyresn. 

koncertmeisterė. Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) direktorius su kiekvienu mokytoju 

aptaria ir tvirtina dviejų mokslo pusmečių veiklos ataskaitas.  

  Trečiasis strateginio plano tikslas- meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. Atsižvelgdami į 

mokinių gebėjimus ir kiekvieno mokinio galimybęs, mokykloje ugdomi ne tik meno įgūdžiai, bet ir 

sudaromos galimybes mokiniams koncertuoti mokykloje, mieste, šalyje. 2018 metais vadovo 

iniciatyva buvo skatinama ir užtikrinama kiekvieno mokinio aktyvi koncertinė veikla, mokiniai 

aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose (rajoniniai ir respublikiniai konkursai, festivaliai, koncertai 

ir kultūriniai renginiai, plenerai). Mokyklos ugdytinių 2018 m.  laimėjimai : 32 laureatų 

ir 24 diplomantų vardai bei 15 prizinių vietų. Mokykla 2018 m. organizavo apie 30 tradicinių 

mokyklos renginių bei projektų. Mokyklos mokiniai ir pedagogai dalyvavo apie 15 edukaciniuose 

koncertiniuose išvykuose. 

          Ketvirtas strateginio plano tikslas- bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

efektyvinimas. 2018 m. Mokyklos bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo Vilniaus rajono kultūros 

įstaigų ugdomojoje, edukacinėje ir kultūrinėje veikloje. Mokinių tėvams buvo sudaryta galimybė  

geriau pažinti ugdymo turinį bei mokykloje taikomus ugdymo  metodus. Tėvams buvo 

organizuojamos įvairūs dalyko renginiai aktualiomis temomis (koncertai, festivaliai ir kita) iš jų: 

kalėdiniai, motinos dienos, šeimos dienos minėjimo koncertai bei koncertai mokyklos ir seniūnijos 

bendruomenei (tai Tarptautinės vaikų dienos minėjimai ir Valstybinių švenčių minėjimai), 

organizuotos mokyklos mokinių Tėvų dienos (dalyvavimas pamokuose ) ir atvirų durų dienos.. Visa  

aktuali informacija skelbiama viešai  mokyklos  svetainėje.  

        Per metus buvo organizuoti 8 tėvų susirinkimai pagal mokomąjį dalyką ir 1 tėvų komiteto 

susirinkimas. Mokytojai ir tėvai nuolat bendradarbiauja skatindami mokinių pažangą bei kurdami   

palankias mokymosi sąlygas.  

       Mokinių tėvai patenkinti  savo  vaikuų ugdymo būdais ir rezultatais. 2018 m. veiklos planas 

įgyvendintas. 



 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

2.1. Gerinti 

ugdymo turinio 

planavimą ir  

mokytojų 

ugdomosios 

veiklos stebėseną. 

Plėtosis pažangi 

personalo ugdymo 

strategija,  gerės 

ugdymo proceso 

kokybės stebėsena, 

mokytojų dalykinis 

bendradarbiavimas. 

Atsiras pozityvus 

požiūris į tarpusavio 

pamokų lankymą, 

gerės  pamokų 

organizavimo kokybė. 

Mokytojų 1-2 atviros  

pamokos, gerosios patirties 

sklaidos renginiai per metus. 

2018 m. veiklos bei ugdymo 

proceso priemonių planas 

įvykdytas 100 procentų. 

Sukomplektuotas mokomasis 

kontingentas-mokiniai , 

mokytojai. Organizuoti: 2 

Mokyklos tarybos posėdžiai,  

3 Mokytojų tarybos posėdžiai, 

2 Metodinės tarybos 

susirinkimai, 15 metodinių 

grupių susirinkimų. Pagal 

mokytojų pamokų 

inspektavimo grafiką 

administracija inspektavo apie 

10 mokytojų pravestų pamokų. 

2018 m. mokytojai pravedė ir 

stebėjo  apie 25 pamokas. 

Mokyklos gerosios patirties 

sklaidos renginiai: 

1. Atvira pamoka  

„Pagrindinių skambinimo 

fortepijonu įgūdžių 

formavimas“ 

2. Metodinė – praktinė diena 

„Pagrindinių skambinimo 

fortepijonu įgūdžių 

formavimas“ 

3. Metodinė diena akordeono 

dalyko grupėje (Karoliniškių 

muz. Mok. vyresn. mokytojos 

E. Balachovič Metodinio 

pranešimo pristatymas, atviros 

pamokos su mokyklos 

mokiniais). Veiklų 

įgyvendinimą patvirtina 

direktoriaus 2018 m. veiklos 

įsakymai, metodinių grupių 

protokolai, veiklos ataskaitos. 

2.2. Užtikrinti 

kokybišką 

meninio ugdymo 

branduolio 

vykdymą, 

mokyklos 

aplinkos 

gerinimą. 

Skatins mokinių 

kūrybingumo 

kompetencijas bei 

mokymosi 

motyvacijas. 

Edukacinės aplinkos 

sukūrimas ir 

funkcionalumas. 

Šiuolaikinių 

technologijų taikymas 

ugdymo procese, 

patogios darbo 

Ugdymo programų pristatymas 

per meninius 

pasirodymus.(koncertai, 

projektai, parodos) 

Inicijuoti 1-3 naujų 

instrumentų pirkimą 

2018 m. visų ugdymų 

programų (fortepijonas, 

smuikas, akordeonas, gitara, 

pučiamieji instrumentai, dailės 

klasė, akordeonistų orkestras, 

smuikininkų, pučiamųjų 

instrumentų, gitaristų, 

fleitininkų, vokaliniai 

ansambliai, jaunučių ir jaunių 

chorai) mokiniai 100% 

sudalyvavo meniniuose 

pasirodymuose. Vadovo 



sąlygos, atitinkančios 

saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 

iniciatyva buvo skatinama ir 

užtikrinama kiekvieno 

mokinio aktyvi koncertinė 

veikla (  mažiausiai 1  mokinio 

5 pasirodymai per metus); 

pastebėtas didėjantis konkursų 

laimėtojų ir laureatų skaičius. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo 

įvairiuose renginiuose 

(rajoniniai ir respublikiniai 

konkursai, festivaliai, 

koncertai ir kultūriniai 

renginiai, pleneriai).    

Dalyvavimas įvairiuose 

projektuose,    skatina  

mokinius  mokytis, mokymąsi 

daro įdomesniu, padeda 

suprasti ir įtvirtinti žinias, 

plečia akiratį. Veiklų 

įgyvendinimą patvirtina 2018 

m. metodinių grupių 

protokolai, direktoriaus veiklos 

įsakymai, mokytojų veiklos 

ataskaitos. 

2.3. Sukurti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programą 

atitinkančią 

mokyklos 

prioritetus ir 

tikslingai ją 

vykdyti. 

Tobulinamos 

mokytojų profesinės  

kompetencijos, didėja 

metodų įvairovė 

pamokose,  gerėja 

pamokų kokybė, 

didėja mokinių 

mokymosi motyvacija. 

2-3 seminarai/kursai ir 4 

gerosios patirties sklaidos 

renginiai per metus. 

Parengtas 2018 m. pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

planas, remiantis mokytojų 

pageidavimais. Mokytojai ir 

administracija aktyvai 

dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

ir tobulinimo renginiuose 

(kiekvienas darbuotojas 

vidutiniškai 8 dienas per 

metus) Iš viso mokyklos 

mokytojai 2018 m. kėlė 

kvalifikaciją seminaruose ir 

kursuose 179 dienas 

(1078,2val.). Mokykloje buvo 

atestuota 1 vyresn. 

koncertmeisterė. 

Įgytos žinios ir patirtis buvo 

pritaikytos mokyklos 

ugdymo(si) ir veiklos kokybei 

gerinti. Mokykloje buvo 

organizuoti  atviros veiklos, 

gerosios patirties sklaidos 

renginiai: 

1. Vilniaus rajono smuiko 

mokytojų metodinė – praktinė 

diena „Mokymo griežti smuiku 

pradinio ugdymo etapo 

ypatumai“. 

2. VII Vilniaus apskrities 

Smuiko muzikos festivalis 

„Šokio ritmu: nuo senovės iki 

šių dienų“ 

3. Fortepijono muzikos 

festivalis  ,,Pavasario žiedai‘ 

4. Akordeono metodinės 

grupės koncertas „Mūsų 

mamytėms“. Renginių 



įgyvendinimą patvirtina 

direktoriaus 2018 m. veiklos 

įsakymai, metodinės tarybos 

veiklos ataskaitos, 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai. 

2.4.Kurti ir 

puoselėti 

mokyklos 

tradicijas, 

skatinant mokinių 

meninę veiklą, jų 

saviraišką ir 

kūrybiškumą. 

Puoselėjamos 

daugiakultūrinės 

aplinkos tradicijos, 

arčiau susipažįstama 

su kultūros 

vertybėmis, auga 

mokinių 

pasididžiavimas  ir 

pagarba savo krašto  

kultūrai, kūrėjams, 

menininkams.   

Mokiniai įgauna 

savarankiškumo, 

iniciatyvumo, 

pasitikėjimo savimi.

  

Suorganizuoti 6 tradiciniai 

mokyklos projektai. Inicijuoti 

1-2 nauji tęstiniai projektai. 

Mokykla 2018 m. organizavo 

apie 30 mokyklos renginių bei 

projektų. Mokyklos mokiniai 

ir pedagogai dalyvavo apie 15 

edukaciniuose koncertiniuose 

išvykuose. Iš jų suorganizuoti 

6 tradiciniai mokyklos 

renginiai: 

1. Vilniaus apskrities 

konkursas-festivalis „Rudens 

kaskados“. 

2. VII Vilniaus apskrities 

Smuiko muzikos festivalis 

„Šokio ritmu: nuo senovės iki 

šių dienų“ 

3. Polifoninės muzikos 

vakaras. 

4. Pučiamųjų instrumentų 

ansamblių festivalis 

„Skambantis pavasaris“ 

5. Koncertas ir dailės paroda 

skirti Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai. 

6. Mokyklinis Kalėdinis 

koncertas „Gloria in excelsis 

Deo“.  Plėtodama muzikinį ir 

meninį ugdymą, siekdami 

populiarinti vaikų meninę 

saviraišką, sudarydami sąlygas 

profesionalaus meno sklaidai, 

mokykla 2017 metais vykdė 

tęstinius projektus ir juose 

dalyvavo: 2017.06 01-09 d. 

įgyvendinta vaikų ir jaunimo 

socializacijos programa - 

vasaros stovykla ,,Veiklus 

jaunimas menų pasaulyje“. 

Projekte dalyvavo apie 100 

vaikų. Projektas ,,Rudaminos 

akordeono mėgėju orkestras“ 

(Nuo 2012 M. nuolat) Projekte 

nuolat dalyvavo apie 30 vaikų. 

2.5. Skirti didesni 

dėmesį mokinių 

pažintinei veiklai, 

rengti bendrus 

projektus su 

kitomis muzikos 

ir meno 

įstaigomis šalyje 

ir užsienyje. 

Mokyklos 

bendruomenė, 

įgyvendinant projektus 

bendradarbiaus  su 

įvairiais partneriais 

šalyje ir užsienyje, 

stiprins organizacinius 

gebėjimus ir  

atsakomybę, sieks 

gerosios patirties, 

ugdis toleranciją, 

tvirtins skirtingų 

kultūrų partnerystę. 

Per metus suorganizuota 

apie 50 renginių, kuriuose gali 

pasirodyti mokyklos mokiniai. 

2-3 renginiai per metus, 

kuriuose pasirodo naujos 

sudėties kolektyvai. 

Rudaminos meno mokyklos 

solistai, įvairios sudėties 

ansambliai, choras, akordeonų 

orkestras, styginių ir 

pučiamųjų instrumentų 

ansambliai 2018 m. dalyvavo 

mokyklos, rajono, 

respublikinėse, tarptautiniouse 

regioniniuose konkursuose, 

festivaliuose, kuriose laimėti 

laureatų ir diplomantų vardai( 

iš viso 32 laureatai 

ir 24 diplomantų vardai 

http://www.rudamina-mem.vilniausr.lm.lt/archyvai/8625


bei 15 prizinių vietų). 

Mokyklos mokiniai per metus 

pasirodė daugiau negu 70 

renginiuose iš jų 7 

tarptautiniuose projektuose 

(Lenkija, Latvija. Baltarusija, 

Vokietija). 2018 m. pasirodė 

naujos sudėties kolektyvai 

(instrumentiniai bei mišrus 

ansambliai) kurie dalyvavo 

mažiausiai 10 renginiuose. 

Veiklų ir projektų 

įgyvendinimą patvirtina 

direktoriaus 2018 m. veiklos 

įsakymai, mokytojų ataskaitos 

ir veiklos planas. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Sėkmingai įvestas etatinis 

mokytojo darbo apmokėjimas, 

įgyvendinant galiojančius 

teisės aktus. 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais mokykloje sėkmingai įvestas 

mokytojo darbo etatinis apmokėjimas. Pagerėjo mokytoju veiklų planavimas. 

        Kiekvienas mokytojas individualiai buvo supažindintas su etatinio 

apmokėjimo modeliu, patvirtinti mokytojų pareigybių aprašai.  

        Parengti ir įteikti įspėjimai mokytojams dėl darbo sutarties sąlygų 

keitimo; parengti ir pasirašyti mokytojų darbo sutarčių pakeitimai.  

        Parengtos ir patvirtintos atnaujintos darbo tvarkos taisyklės. Parengtas ir 

patvirtintas darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Kiekvienam mokytojui 

sudarytas individualus darbo grafikas. 

 

3.2. Asmens duomenų 

apsaugos reglamento 

įgyvendinimas. 

Patvirtinta mokyklos privatumo politika, saugant darbuotojų, mokinių ir 

klientų asmens duomenys, patvirtintos asmens duomenų naudojimo sutikimo 

formos. Parengtas  IKT naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas. 

 
 

 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

    

    

    

    

    
 

 

 


