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Rudamina

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Rudaminos  meno  mokyklos  2017-2021 metų  strateginis  veiklos  planas  bei  2019 metų  mokyklos  veiklos
planas  įgyvendinami  sklandžiai,  atsižvelgiant  į  numatytus  terminus.  Veiklos  plane  numatyti  tikslai  ir
uždaviniai atitinka strateginiame plane numatytus tikslus bei uždavinius.
1 TIKSLAS- SIEKTI UGDYMO PROCESO KOKYBĖS TOBULINIMO. 
2019 m.  kiekvienam mokiniui buvo suteikta galimybė mokytis pagal  individualius gebėjimus,  muziko ir
dailės   dalykams  yra sudaryti  individualių  ir  grupinių  pamokų  ugdymo  planai  ir  programos,  pritaikyti
kiekvieno mokinio poreikiams. Kiekvienam mokiniui buvo suteikiama galimybė mokytis pagal individualius
gebėjimus.  Nuolat  ugdymo  procese  taikomos  šiuolaikinės  technologijos,  buvo  skatinama  mokinių
kūrybingumo  kompetencija  bei  mokymosi  motyvacija.  Atsirado  pozityvus  požiūris  į  tarpusavio  pamokų
lankymą.  Per  metus  dalyko  mokytojai  dalijasi  gerąja  ugdymo  proceso  kokybės  patartimi  per  stebėtos
pamokas. Iš viso inicijuota bei per metus pedagogai galėjo stebėti 51 pamoką. Sukurta jauki ir funkcionali
edukacinė aplinka, darbo sąlygos atitinkančios saugos ir sveikatos reikalavimus.
2 TIKSLAS-MOKYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.  Siekiant  kelti  ugdymo
kokybę 2019 m. buvo  skatinama mokytojus tobulinti ir kelti savo kvalifikaciją susijusiuose su ugdymo(si)
proceso tobulinimu, skaityti naujausią metodinę literatūrą, lankyti spektaklius, koncertus, parodas, dalyvauti
meninėje kūrybinėje veikloje ir dalintis gerąja patirtimi su kolegomis,  užtikrinta  aktyvi mokytojų gerosios
patirties  sklaida.  Mokytojai  ir  administracija  aktyviai  dalyvavo  kvalifikacijos  kėlimo  ir  tobulinimo
renginiuose (kiekvienas  darbuotojas vidutiniškai 5 dienas per metus). Iš viso mokyklos mokytojai 2019 m.
kėlė  kvalifikaciją  seminaruose  ir  kursuose  132  dienas  (835val.).  Mokykloje  atestuotas  1  mokytojas
metodininkas. Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) direktorius su kiekvienu mokytoju aptaria ir
tvirtina dviejų mokslo pusmečių 24 veiklos ataskaitas.  Mokyklos vadovo dalyvavimas respublikos muzikos ir
meno  mokyklų  vadovų  asociacijos  konferencijose,  susitikimose,  renginiuose. Surengti  3  renginiai,  skirti
mokytojų kompetencijų ugdymui.
3 TIKSLAS- MENINĖS ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS PLĖTOJIMAS. Kreipiamas  dėmesys  į  mokinių
meninę  saviraišką,  aktyvinama  mokyklos  solistų,  ansamblių  bei  meninių  kolektyvų  koncertinė  veikla.
Atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir kiekvieno mokinio galimybės, mokykloje ugdomi ne tik meno įgūdžiai,
bet  ir  sudaromos  galimybes  mokiniams  koncertuoti  ne  tik  mokykloje  bet  ir  rajone,  šalyje  ir  užsienyje.
Puoselėjamos  daugiakultūrinės  aplinkos  tradicijos.   2019  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 2019 m. laimėjimai: 33 laureatų ir 15 diplomantų vardai bei 10 prizinių vietų. Taip pat įgyvendinti
visi numatyti tradiciniai mokyklos renginiai bei projektai, o jų 2019 m. mokykla organizavo ir įvykdė apie 30.
Iš  jų  pagrindinis  mokyklos  renginys  įvyko  Vilniuje  Lenkų  kultūros  namuose  kuris  buvo  skirtas  15-os
Rudaminos meno mokyklos jubiliejui, kur sudalyvavo visa mokyklos bendruomene bei mokyklos partneriai,
svečiai ir draugai, iš viso apie 400 žmonių. Mokyklos mokiniai ir pedagogai dalyvavo apie 20 edukaciniuose
koncertiniuose išvykose Lietuvoje bei užsienyje. 
4  TIKSLAS-BENDRAVIMO  IR  BENDRADARBIAVIMO  SU  MOKINIŲ  TĖVAIS
EFEKTYVINIMAS. 2019 m. Mokyklos  bendruomenės nariai aktyviai  dalyvavo Vilniaus rajono kultūros
įstaigų ugdomojoje, edukacinėje ir kultūrinėje veikloje. Vykdomas tėvų informavimas, organizuojama bendra
veikla  ir  bendri  renginiai,  bendradarbiaujama  ugdymo  veiklos  tobulinimo  srityje.  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 pamokose ) ir atvirų durų dienos.. Visa  aktuali informacija skelbiama viešai  mokyklos
svetainėje. 
        Per metus buvo organizuoti daugiau nei 10 tėvų susirinkimu pagal mokomąjį dalyką, 5 informaciniai
tėvų susirinkimai dėl koncertinių išvykų į užsieni  ir 2 tėvų komiteto susirinkimai. Mokytojai ir tėvai nuolat



bendradarbiauja skatindami mokinių pažangą bei kurdami   palankias mokymosi sąlygas. 
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. Ugdyti 
vaikų pilietinės
ir dvasinės 
vertybės, 
stiprinant 
pažintinę 
veiklą.

Formuojamos 
mokinių dvasinės 
vertybės.  
Ugdomas 
tautiškumas.
Sudaryti 
mokiniams 
sąlygas dalyvauti 
šventėse, 
konkursuose, 
festivaliuose, 
projektuose, 

Mokinių aktyvus 
dalyvavimas 
mokyklos 
renginiuose bei 
išvykose, mokyklos 
bendruomenes 
dalyvavimas 
dvasinio ir pilietinio 
ugdymo renginiuose 
mokykloje ir kitose 
Vilniaus rajono 
švietimo ir kultūros 
įstaigose. 

2019 m. visų mokyklos ugdymo dalykų 
(fortepijonas, smuikas, akordeonas, 
gitara, pučiamieji instrumentai, dailės 
klasė, akordeonistų orkestras,
smuikininkų, pučiamųjų instrumentų, 
vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai, 
jaunučių ir jaunių chorai) 
mokiniai sudalyvavo mažiausiai 3/5-
uose pilietiškumą, tautiškumą, kultūrą ir
tradicijas puoselėjančiuose renginiuose, 
išvykose, meniniuose pasirodymuose. 
Vadovo iniciatyva buvo skatinama ir 
užtikrinama kiekvieno mokinio aktyvi 
koncertinė veikla (mažiausiai 1  
mokinio 5-8 pasirodymai per metus). 
Dalyvavimas įvairiuose projektuose 
mokykloje, rajone, respublikoje bei 
užsenėję,  skatina  mokinius  mokytis, 
mokymąsi daro įdomesniu, padeda 
suprasti ir įtvirtinti žinias, plečia akiratį,
formuojamos mokinių dvasinės 
vertybės. Mokyklos ugdytinių 2019 m. 
laimėjimai: 33 laureatų ir 15
diplomantų vardai bei 10 prizinių vietų. 
Mokykloje buvo inicijuoti bei 
organizuoti, dvasinio ir pilietinio 
ugdymo renginiai:
1. IX Styginių muzikos festivalis „Šokio
ritmu: nuo senovės iki šių dienų“
2. Fortepijono muzikos festivalis  
,,Pavasario žiedai“
3. Akordeono metodinės grupės 
koncertas „Mūsų mamytėms“. 
4. Smuiko ir gitaros AMU ir I klasės 
mokinių koncertas tėveliams ,,Pirmosios
natelės“
5. Fortepijono dalyko renginys
,,Polifoninės muzikos vakaras“
6. J. Naujalio ir E. Balsio jubiliejinių 
metų minėjimo koncertas.
7. Mokyklos mokinių kalėdinis 
koncertas ,, Kalėdinė svajonė“ 



8. Tarptautinis akordeonistų  
,,Orkestru paradas“ Rudaminoje. 
Dalyvavo apie 100 dalyvių.  
9. Vilniaus apskrities konkursas-
festivalis „Rudens kaskados“. 
10. Mokyklos šventinis koncertas 
skirtas 15-os metų jubiliejui. Dalyvavo 
visa mokyklos bendruomene  bei svečiai
ir partneriai. Iš viso apie 400 žmonių 
9. Koncertas ir dailės paroda skirti 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 
Iniciavau bei organizavau mokyklos 
mokinių išvykos:
1. Smuiko dalyko mokinių įšvyka į 
tarptautinį trijų šalių jungtinio vaikų 
simfoninio orkestro projektą „Muzika 
mus jungia“, Varšuvos m. Lenkija
2. Akordeonistų orkestro koncertinė 
išvyką į Vokietiją.
3. Mokinių išvyką į Vilniaus 
savivaldybės šv. Kristoforo kamerinio
orkestro edukacinį koncertą Vilniaus šv.
Kotrynos bažnyčioje.
4. RMM mokinių edukacinė išvyką į 
VIII Tarptautinį M. Grušvickio vardo 
jaunųjų atlikėjų
festivalį-konkursą Baltarusijoje, Rakovo
mieste.
5. Edukacinė išvyką į III Tarptautinį 
jaunųjų pianistų konkursą „Primavera“
Latvijoje, Rygos mieste
Veiklų įgyvendinimą patvirtina 2019 m.
metodinių grupių protokolai, 
direktoriaus veiklos įsakymai, mokytojų
veiklos ataskaitos, padėkos raštai.

2.2. Nustatyti 
2019 m. 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
poreikius, 
kryptys, 
prioritetus ir 
juos 
įgyvendinti. 
Gerinti veiklos
rezultatyvumą.

Parengtas 2019 
m. pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
planas, remiantis 
mokytojų 
pageidavimais ir 
vadovaujantis 
Lietuvos 
Respublikos 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerijos 
patvirtintais 2017-
2019 metų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
prioritetais. 

96  proc.  pedagogų
ne  mažiau  kaip  5
dienas  per  metus
dalyvauja
aktualiuose
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.
Mokytojai  įvairina
mokymo  metodus,
taiko  inovatyvias
mokymo(si)
priemones,  ne
mažiau  kaip  du
kartus  per  metus
dalinasi  patirtimi  su
kolegomis
mokykloje  ir  rajone.

Atsižvilgant į mokyklos veiklos plano 
prioritetus ir tikslus 2019 m. direktoriui 
inicijavus, kiekvienoje dalykų 
metodinėje grupėje pasidalinta patirtimi 
iš savo praktinės veiklos, seminarų ir kt.
sėkmingų veiklų.“
2019 m. kiekvienas mokyklos 
mokytojas dalyvavo kvalifikacijos 
kėlimo ir tobulinimo renginiuose 
(konferencijose, seminaruose, kursuose,
metodiniuose ir kt. renginiuose) 
mažiausiai 5 dienas (30 val.) per metus. 
Įgytos žinios ir patirtis buvo pritaikytos 
mokyklos ugdymo(si) ir veiklos 
kokybei gerinti. Mokykloje buvo 
atestuotas 1 mokytojas metodininkas. 
Įgytos žinios ir patirtis buvo pritaikytos 
mokyklos ugdymo(si) ir veiklos 



Gerinami 
mokytojų veiklos 
rezultatai.

Atliekama
grįžtamojo  ryšio
analizė  ir  pristatoma
mokyklos savivaldai.

kokybei gerinti.  Gerosios patirties 
plėtrai organizavau rajono ir 
respublikines konferencijas, kuriose 
pedagogai perteikė įgytas žinias 
kolegoms iš kitų mokyklų

Mokyklos bei rajono mokytojams buvo 
organizuoti gerosios patirties sklaidos 
renginiai:
1.Metodinė –praktinė diena 
„Šiandieninės aktualijos fortepijono 
pedagogikoje“;
2.Seminaras  ,,Akompanavimas iš 
raidėmis pažymėtos harmonijos‘‘;
3.Seminaras „Koncertų organizavimo 
specifika ir motyvacija ugdymo 
įstaigose’’;
4.Metodinės – praktinės diena 
„Techninių ir meninių įgūdžių ugdymas 
mokantis groti smuiko ir gitaros 
klasėse“
5. Pučiamųjų instrumentų metodinė 
diena Rudaminos meno mokykloje 
rajono mokytojams.
Mokytojų atviru veiklų organizavimas:
1. Atvira pamoka „Techninių sunkumų 
sprendimas mokantis stambios formos 
kūrinį“.
2.Atvira pamoka „Pradinių smuikavimo 
įgūdžių formavimas“
3.Atvira pamoka „Štrichų panaudojimas
ir dinaminio plano pritaikymas 
kūrinyje“ su akordeonistų orkestrų
4.Atvira pamoka „Skirtingų epochų 
kūrinių stilistika, charakterių bei 
nuotaikų skirtumai“
5.Atvirą pamoką ,, Kūrinių teksto 
analizė ir interpretacija “.
6. Atvira pamoka „Pagrindinių 
skambinimo fortepijonu įgūdžių 
formavimas“
Renginių įgyvendinimą patvirtina 
direktoriaus 2019 m. veiklos įsakymai, 
metodinės tarybos veiklos ataskaitos, 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

9.3.
Užtikrinti 
projektinės 
veiklos
įgyvendinimą 
ir vykdymą 
įstaigoje ir už 
jos ribų.

Sudaryti sąlygas, 
skatinti mokinių 
projektinės 
veiklos 
įgyvendinimą ir 
vykdymą 
mokykloje ir už 
jos ribų.

Parengti 2-3 
projektai, 
skatinantys mokinių 
muzikines, menines 
ir kultūrines 
vertybes. Jų 
įgyvendinimas ir 
vykdymas 

2019 metais inicijavau, parengėme ir 
įgyvendinome apie 30 mokyklos 
renginių, 20 edukacinių-koncertinių 
išvykų, 2 mokyklos bei 3 tarptautinius 
projektus.
Plėtodama muzikinį ir meninį ugdymą, 
siekdama populiarinti vaikų meninę 
saviraišką, sudarydami sąlygas 



mokykloje ir už jos 
ribų. 
Bendradarbiaujama 
su kitomis 
institucijomis 
įgyvendinant dar 1-2
bendrus projektus.

profesionalaus meno sklaidai, 2019 
metais įvykdė  projektą ir juose 
dalyvavo: 2019.06 06-14 d. įgyvendinta 
mokinių vasaros poilsio 
programos ,,Mes kūrybingi“. Projekte 
dalyvavo daugiau negu 70 vaikų. 
Tęstinis projektas ,,Rudaminos 
akordeono mėgėju orkestras“ (Nuo 
2012 metų) Projekte kasmet  dalyvauja 
apie 30 vaikų ir jaunimo.
Inicijavau ir įgyvendinome 
bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos 
bei užsienio švietimo įstaigomis 3 
tarptautinius projektus:
1. Projekto Tarptautinis vaikų 
simfoninis orkestras ,, Muzika mus 
jungia“ Vilniuje 2019.03.12/16d. I 
etapas.
2. Projekto Tarptautinis vaikų 
simfoninis orkestras ,, Muzika mus 
jungia“ Varšuvoje  2019.11.22/27d. II 
etapas. Projekte dalyvavo mokiniai iš 
Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Iš viso 
apie 70 vaikų.
3. Vaikų mainų bendradarbiavimo 
projektas: Akordeonistų orkestro 
koncertinė kelionė į Vokietiją. 
Inicijuoti bei organizuoti projektai,
renginiai mokyklos bei šalies  
mokiniams bei mokytojams: 
1. Tarptautinis akordeonistų  ,,Orkestru 
paradas“ Rudaminoje. Dalyvavo apie 
100 dalyvių.  
2. Vilniaus apskrities konkursas-
festivalis „Rudens kaskados“. 
3. Mokyklos šventinis koncertas skirtas 
15-os metų jubiliejui. Dalyvavo visa 
mokyklos bendruomene  bei svečiai ir 
partneriai. Iš viso apie 400 žmonių 
4. Koncertas ir dailės paroda skirti 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
5. Mokyklos kalėdinis koncertas 
„ Kalėdinė svajonė“ 
Veiklų įgyvendinimą patvirtina 
direktoriaus 2019 m. veiklos įsakymai, 
metodinių grupių protokolai, veiklos 
ataskaitos.

2.4. Tobulinti 
vadybinės 
profesinės 
kompetencijas.

Dalyvauti 
tiksliniuose 
mokymuose, 
asmeninio 
tobulėjimo 
renginiuose. 

Įgytos vadybinės 
žinios ir patirtis 
(mokymų, seminarų,
kitų kvalifikacijos 
kėlimo priemonių 
pažymėjimai) 

2019 m. mokyklos direktorius aktyvai 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo ir 
tobulinimo renginiuose (iš viso 8 dienos
t. y. 43 val.):
,,Civilinės saugos mokymo kursas pagal
Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat

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


Įgytas naujas 
vadybines 
kompetencijas 
pritaikyti įstaigos 
administravimui 
ir veiklos 
veiksmingumo 
didinimui.

pritaikytos 
optimizuojant 
įstaigos vidaus 
procesų 
veiksmingumą.

ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai
turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planų rengimą, vadovų arba jų 
įgaliotų asmenų, įvadinio civilinės 
saugos mokymo programa“; 
„Naujas mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo modelis“; 
Naujovės, pasikeitimai LR darbo 
kodekse bei pagrindiniai reikalavimai 
darbuotojų saugos ir sveikatos srityje“; 
„Gera mokyklos vadyba – kiekvieno 
vaiko sėkmei“;
„Mokyklos vadovas kaitos procese;
konferencijose, švietimo vadybos 
susirinkamose. 
Direktorius yra Lietuvos muzikos ir 
meno mokyklų direktorių asociacijos 
narys. Įgytos vadybinės žinios ir patirtis 
pritaikytos optimizuojant įstaigos vidaus
procesų veiksmingumą.

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

2.1.

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. Rudaminos meno 
mokyklos 15 – os metų 
jubiliejaus proga renginių 
ciklas ,, Mokyklai 15“, 
muzikos ir dailės skyrių 
ugdytinių koncertai, parodos, 
baigiamasis šventinis koncertas
mokyklos bendruomenei bei 
partneriams ir svečiams.  

Mokyklos  visų  dalykų  mokinių  100  procentinis  dalyvavimas
organizuotose koncertuose, renginiuose, dailės klasės mokinių darbų
paroduose  skirtose  mokyklos  15-mečiui.  Direktoriaus  iniciatyva  į
veiklą  organizuojant  renginių  ciklą  ,,Mokyklai  15“  buvo  įtrauktą
visą  mokyklos  bendruomene  (mokinai,  mokytojai  bei  ugdytiniu
tėvai). Baigiamajame koncerte pasirodė geriausi mokyklos solistai,
ansambliai bei kolektyvai, eksponuoti dailės klasės mokinių darbai
su  jais  susipažino  šventės  dalyviai  ir  svečiai,  atvykę  iš  rajono,
respublikos bei užsienio. 
Veiklų  įgyvendinimą  patvirtina  direktoriaus  veiklos  įsakymai,
metodinių grupių protokolai, veiklos ataskaitos.

3.2. Mokyklos dalyvavimas 
tarptautiniame projekte ,, Trijų 
šalių jungtinis vaikų simfoninis
orkestras“ bei koncertuose, 
Muzika mus jungia“ Lietuvoje 
bei užsenėja. 

Užmegzti  bendradarbiavimo ryšiai  su rajono bei užsienio meno ir
muzikos mokyklomis. Su mokyklos partneriais suderintas  projekto
„Muzika  mus  jungia“  2020  m.  tęstinumas.  Stiprės  mokyklos
bendruomenės bendradarbiavimas, gerės mikroklimatas

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.




