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I. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokyklos veiklos pradlia- 1966 m. Moletq vidurines mokyklos patalpose. 1971m. mokykla

perkelta i kitas patalpas Vilniaus g. 53, t994 m.- Vilniaus g. 57.

Dabartine mokyklos strukhra - muzikos ir dailes skyriai. Muzikos skyriaus specialybes -
fortepijonas, chorinis ir solinis dainavimas, smuikas, pudiamieji instrumentai, akordeonas, kanklds,

gitara, muzikos teorija, muzikos istorija. Dailes skyriaus programa - dailes paZinimas, pie5imas,

tapyba, keramika, skulpttira, grafika, kompozicija, dailetyra. Mokykloje mokosi 309 mokiniai, dirba

2t mokyojas. IS j,+ 10 mokytojq metodininkq, 3 vyresnieji mokyojai, 6 mokytojai, 2

koncertmeisteriai. Aptarnaujantis personalas - 5 Zmonds. Mokomieji kolektyvai - jauniq ir jaunudiq

chorai, miSrus vokalinis, kankliq, smuikininkq ansambliai, pudiamqjq instrumentq orkestras, tautines

muzikos kapela. Mokiniams sudarytas patogus tvarkara5tis, atsiZvelgiant i uZimtum4 bendrojo

lavinimo mokyklose, socialiai remtiniems, vaLinejantiems toliau negu l0 Lrl.r'. 2 ir daugiau i5 vienos

Seimos lankantiems mokykl4 vaikams maZinamas mokestis uZ moksl4, vaZinejantiems mar5rutiniais

autobusais kelione i mokykl4 nemokama.

Mokykla turi interneting svetaing www.moletumm. lt.

tl.20l2 -2014 m. m. STATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO ANLIZE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d.

isakymu Nr.V-48 patvirtintomis rekomendacijomis, mokiniq mokymo ir mokymosi kokybes

gerinimui parengtos visq destomq dalykq ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, i5plestinio ugdymo

programos. Visi muzikos specialybes kabinetai aprupinti kokybi5kais muzikos instrumentais,

teoriniq uZsiemimq kabinetai kompiuteriais, vaizdo technika, idiegtos natq ra55rmo programos,

irengta garso ira5q studija, teikiamos kopijavimo paslaugos. Dailes skyrius aprupintas molbertais ir

turnetemis, yra grafrkos stakles ir keramikos degimo krosnis. Mokyklos biblioteka aprupinta

naujausiais gaidq leidiniais ir dailes vadoveliais, idiegta kompiuterine skaitytojq aptarnavimo

programa.

Ypatingas demesys skiriamas gabiq vaikq ugdymui, puoselejamos auk5to lygio mokiniq

meninio ugdymo tradicijos, sukurta mo[vuojanti aplinka, ugdomas kUrybi5kumas ir savirai5ka.

Pasiekta gerq rezultatq: meno kolektyvai, didZiulis skaidius mokiniq garsina mokykl4 ir rajon4

tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose, vykdoma aktyvi koncertine ir menine veikla rajone.

Kiekvienais metais gauseja respublikiniq ir tarptautiniq konkursq laureatq skaidius.
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[gyvendinant mokyklos strateginius tikslus ir uZdavinius, kiekvienais metais parengiamas ugdymo

planas ir metine veiklos programa. Mokyklos savivaldos institucijos efektyviai dirbo tobulindamos

ugdymo procesE.

Mokytojams sudarytos s4lygos kelti profesing kvalifikacij4 ne maiiau kaip 5 dienas per

metus, dalyvauti ivairiuose tobulinimosi kursuose ir seminaruose, plesti metoding veiklq padioje

mokykloje. Mokytojai parenge ir vede metodinius uZsiemimus ne tik rajono, bet ir respublikos

mokytojams.

Mokykla yra pasirinkusi lietuvi3kq ir savo kraSto muzikiniq meniniq tradicijq puoselejimo

krypti, igyvendinta daug projektq, surengti susitikimai, koncertai su Zymiais kra5tiediais, Lietuvos

menininkais ir muzikantais. Ypatingas demesys skirtas pilietiniam ugdymui, valstybines Sventes

paZymimos kultDriniais meniniais renginiais, koncertais.

Padedant planuoti mokiniams savo ateiti, surengtos auk5tesniqfq ir auk5tqiq mokyklq, Zymit4

Lietuvos pedagogq meninio meistri5kumo pamokos, kuriose jie dirbo su mfisq mokiniais,

supaZindino su studijq galimybemis ir menininko profesijos ypatybemis.

IⅡoSSGG ANALIZE

Stipriosios puses Silpnosios puses

Kvalifikuoti pedagogai

Mokymo kokybe ir ivairove

Mokyklo s mikroklimatas

Ugdymo planq, programq tobulinimas ir

pritaikymas

I5skirtinis demesys gabiems mokiniams

Mokiniq ir mokytojq bendras darbo

rezultatas - konkursq, festivaliq

nugal etoj ai, laur eatai, diplomantai

Mokytojq bendradarbiavimas mokykloj e

Mokyklos bendradarbiavimas su vietos

visuomene ir kitomis institucijomis

Projektine veikla

Savo kra5to tradicijq puoselejimas ir

pilieti5kumo ugdymas

Netradicinis ugdymas

T.rrq, globejq, rtipintojq informavimas ir

Patalpq btkle: ank5tos, netinkamos

patalpos

Mokiniq mokymosi motyvacij os

maZejimas

Kompiuterinis mokytojq ra5tingumas

VaZinejantys vaikai

Nepakankamas mokiniq itraukimas i
aktyvq mokym4si

lgytq Ziniq panaudoj imas praktikoj e

Mokiniq vertinimo ir isivertinimo

igltdi:iai

Mokiniq saugumas ir lygios galimybes

Kilrybi5kumo stoka



Svietimas

Galimybes Gresmes

Efektinga, moderni formalqji ugdym4

papildanti mokykla

Aktyr,.us dalyvavimas rajono, Salies ir

tarptautiniuose proj ektuose

Naujq specialybiq, padaliniq ik[rimas,

teikiamq paslaugq pletimas

lvairesni darbo su tevais metodai

Naujq moderniq patalpq irengimas

[rengiama akustine koncertq sale

Kabinetai ir klases atitinka higienos

reikalavimus

{rengiama parodq sale ir muzikos

instrumentq muziejus

MaZejantis mokiniq skaidius

Nepakankamas finansavimas, socialinis

mokytojq nesaugumas

Ekonominis sunkmetis - maZos tevq

materialines pajamos

Bendras kulturos nuosmukis respublikoj e,

iema muzikines kult[ros vertybiq baze

Didelis uZimtumas bendrojo lavinimo

mokyklose

Tevq abejingumas meninio ugdyrno

rezultatams

IV. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

o Misija

Mokykla, teikianti kokybi5k4 menini ugdym4, kuris leidZia laisvai skleistis vaiko

gebOjimams, augti bei tobulEti kaip asmenybei.

o Vizija

Patraukli mokykla, kurioje vyrauja mokinius skatinanti, palaikanti, pozityvi aplinka,

leidiianti formuotis vaiko savimonei, savitvardai bei bendraimogiSkoms vertyb6ms.

o Vertyb6s

Kompetencija, atsakomybO, bendradarbiavimas, pasitik6jimas.

o Prioritetai

Ugdymo(si) proceso kotqyb6, mokiniq meninig kompetencijq ugdymas, mokyklos

kulttrros ir lietuvi5kq meniniq tradicijq puoselOjimas.

V. STRATEGINIU TIKSLU IGYVENDINIMO VEIKSMU PLANAS

1 TIKSLAS. Ugdymo(si) proceso kolcyb6, atitinkanti naujas ankstyvojo, pradinio,

pagrindinio ugdymo pro gramas.
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UЙdavlnlal Priemones Terminai Atsakingi
asmenys

Laukiamas
rezultatas

1. Ugdymo turinio
modernizavimas.

1. Mokyklos IT bazes

atnaujinimas ir tikslingas
panaudojimas.

Iki 2018 m. Direktorius 8 virtualiq darbo
vietq frengimas

2.Visq dalykq ugdymo
pro gramq atnauj inimas.

Iki 2016 1111. Dalykq mokltojai Parengtos naujos
ugdymo
programos

3.Atnaujintos
internetines prieigos

idieeimas.

Iki 2017 1n. IT specialistas Greitesnis
informacijos
gavimas

4. Naujq muzikos
instrumentq isigijimas.

Iki 2018 m. Direktorius 5 nauji muzikos
instrumentai

2. Ugdymo turinio
pritaikymas
skirtingiems
mokiniq
gebejimams ir
poreikiams.

1. Ugdymo programll
individualizavimas.

Iki 2017 111. Direktorius,
pavaduotoja

ugdymui

Programos
pritaikomos
kiekvieno
mokinio
sebeiimams

2. Dalyvavimas
koncertuose,
konkursuose,
festivaliuose,
proj ektuose, parodose.

Kasmet Dalykq
moky,tojai

Dalyvauja 80
proc. vaikq

3. Gabiq mokiniq
poreikiq tenkinimas.

Kasmet Dalykq
mokytojai

Ugdymas atitinka
vaiko gebejimus;
konkursq laureatq
skaidius padides
20 proc.

3. Vadovq ir
mokyojq
kompetencijq
stiprinimas.

1. Vadovq ir mokytojq
kvalifikacijos
tobulinimas.

Iki 2018 1n. Vadovai, dalykq
mokytojai

Kiekvienas
pedagogas
kvalifikacij4
tobulins ne
maLiaukaip 3

dienas per
mokslo metus

2. Metodines veiklos
tobulinimas

Kasmet Vadovai, dalykq
mokytojai

5 metodiniai
renginiai

3. Mokytojq
kompiuterinio
ra5tingumo kelimas,IT
panaudojimas ugdymo
procese.

Iki 2018 m. Visi mokytojai Tikslingas ir
efektyvus ir
kompiuteriniq
technologijq
panaudojimas
ugdymo procese

4. Gerosios patirties
sklaida.

Iki 2018 rl■ . Dalykq
mokytojai

Kiekvienas
mokyojas 2

kartus per metus



5. Vertinimo ir
isivertinimo sistemos
tobulinimas.

Iki 2018 m. Pavaduotoja
ugdymui

Iki 2018 m. Mokyklos
administracija

4. Mokymosi
aplinkos gerinimas.

1.NttjЧ kabinc聾

lrenglllnas.

2. Koncertines akustines Iki 2018

3. Muzikos instrumentq
muziejaus irengimas.

3。 ParOdu SaleS

lrCngllnas.

Iki 2018

4. Mokyklos
mikroklimato gerinimas.

Iki 2018 Mokyklos
administracija ir

mokl.tojai

dalijasi

Objektyvios
informacijos
turejimas
pagerins mokiniq

iekimus
N〔珂 a kabinetu

lranga

lrengta koncertq
sale

{kurtas muzikos
instrumentq

frengta parodq
sale

Mokyklos
bendruomen6s
susitarimai ir jq

2 TIKSLAS. Mokiniq meniniq kompetencijq ugdymas.

1.S4lygq mokiniq
savirai5kai ir
individualumui
atsiskleisti sudarymas.

1. Mokomosios
programos derinimas su

koncertine veikla.

Kasmet Dalykq mokytojai Mokinio
gebejimus
atitinkandios
koncertines
programos

2. Atvirq pamokq,
akademiniq koncertq,
dailes darbq pristatymq
stebejimas ir aptarimas
su mokiniq tevais.

Kasmet Direktorius,
pavaduotoja

ugdymui

Kiekvieno
mokinio
individualiq
gebejimq
atskleidimas,
padidejgs
bendradarbiav
imas su tevais

3. Profesionaliq
respublikos atlikejq ir
kitq menq mokyklq
koncertq organizavimas
ir aptarimas.

Kasmet Dalykq moky.tojai Nё mttiau

kaip 2

koncertai per

pusmcti

4.Bendradarbiavimas
Sankt-Peterburgo
kultiiros komiteto
muzikos licejumi,
koncertai, vasaros
stowklos.

2016…

2017m.
Dalyktl mokメ倒ai,

kolektン
～叫

vadOVai

4-5 koncertai,
1 vasaros
stovykla

Mottklos
adminlstraclla

Iki 2018 Mokyklos
administracija

Mokyklos
administracija



4. Kulmrine -koncertine
veikla raj ono mokyklose
ir kultlros istaigose.

Kiekvien4
pusmeti

Dalykq moky.tojai 10 koncertq

2. S4lygq mokiniq
k[rybi5kumui ir
iniciatyvai atsiskleisti
sudarymas

1. Muzikiniq ir meniniq
k[rybiniq popiediq
organizavimas.

Kasmet Direktorius Du renginiai
per metus

2. Dailes ir muzikos
skyriq programq
integravimas.

Kasmet Skyriq vedejai 2bendri
muzikos ir
dailes skyriq
oroiektai

3. Bendradarbiavimas su

respublikos meninio
ugdymo istaigomis,
pasidalijimas darbo
patirtimi.

Kasmet Direktorius,
pavaduotoja

ugdymui, dalykq
mokl.tojai

Dalyvavimas
festivaliuose

,,Aukstaitijos
viltys",
,,DZiazo
forumai",
respublikinese
dainq Sventese

4. Netradiciniq mokymo
metodq taikymas.

Kasmet Dalykq moky'tojai 2 k[rybines
i5vykos, I
stovykla,
lpleneras

5. Mokiniq itraukimas i
renginiq organizavimq.

Kasmet Direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

40 proc.
mokiniq geba
organizuoti
renginius

3. Ugdymo turinio
orientacija i tauting ir
etning kulh1r4.

1. Lietuviq
kompozitoriq ktriniq
itraukimas i ugdymo
pfogramas.

Kasmet Dalykq mokytojai Lietuviq
autoriq
ktriniai
sudaro 40
proc. ugdymo
turinio

2. Moletq kra5to liaudies
meno ir muzikinio
palikimo kaupimas ir
iSsaugojimas.

Kasmet Dalykq mokyojai,
teoriniq disciplinq

mokytojai

Surinkta
medLiaga
eksponuojama
ir kaupiama
mokyklos
muzieiuie

3.Susitikimq, koncertq
su kra5tiediais
menininkais
organizavimas

Kasmet Direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

Mokiniai
supaZindinti
su meno sridiq
profesiiomis

vr. PLANO IGYVENDTNIMAS IR PRrEZIunq,

Strateginiam planui igyvendinti rengiami metines veiklos planai, sutelkiantys mokyklos

bendruomeng kryptingam ir nuosekliam darbui, tikslq ir uZdaviniq igyvendinimui. Strateginio plano

igyvendinimo prieZiiira atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
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Ⅳlokyklos dircktorius ir pavaduotqa ugdymui stebi ir ve■ ina,ar mokykla igyVendina strateginius

tikslus ir programas,ar darbuotdai Vykdo pavcstas uを duotis,ar vykdomu programu pricmonOs yra

cおkty宙os.Vy」 ausias buhalteris stcbi ir analizutta,鑓 tiJ(amai plalluaamosir naudaamos lё もos.
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