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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 
 

     Vievio meno mokyklos (toliau – Mokykla) 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo kryptys, tikslai  

ir uždaviniai glaudžiai siejasi su Mokyklos 2018-2022 metų strateginio ir ugdymo plano tikslais. 

Meno mokykla yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla turinti teisę vykdyti vaikų ir 

suaugusių neformaliojo švietimo programas. Ugdymas vykdomas individualia ir grupine forma. 
 

1. Statistika: 

1.1.  2021-2022 m. m. (2021-10-01 dienos duomenimis) mokykloje mokėsi 295 mokiniai, iš jų 

muzikinio ugdymo programose – 145, iš jų mėgėjų tradicinio muzikavimo ugdymo programoje 

mokėsi 10 suaugusių mokinių. Dailės ugdymo programose – 150. 53 mokiniai lankė dvi ugdymo 

programas, 3 mokiniai – 3 ugdymo programas. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą baigė 22 

mokinys, 19 mokiniai baigė dailės ankstyvojo ugdymo programą. Pradinio muzikinio ugdymo 

programą baigė 13, pradinio dailės ugdymo programą – 10 mokinių. Mokyklą baigė 50 mokinių, iš 

jų pagrindinį muzikinį FŠP ugdymą – 6, pagrindinį dailės FŠP ugdymą  – 7, mėgėjų muzikinį 

ugdymą – 10, tęstinio muzikinio ugdymo programą – 3, saviraiškos dailės ugdymo programą – 1. 

Mokyklą baigusių mokinių amžius 14 – 18 metų. 2022 m. rugsėjo – spalio mėn. į meno mokyklos 

dailės ugdymo programas įstojo mokytis 47 vaikai ir jaunuoliai, o muzikinio ugdymo programas 

pasirinko 72 mokiniai. 2 suaugę pasirinko mėgėjų tradicinio muzikavimo ugdymą, Iš viso  rugsėjo 

mėn. priimta 116 mokinių. 2021-2022 m. m. buvo 25 muzikos  klasės, 16 komplektų, dailės – 19 

klasių, 13 komplektų. Iš viso 47 klasių, 31 komplektai. 2022-2023 m. m. yra 22 muzikos klasės, 17 

komplektų. Dailės – 20 klasių, 17 komplektų. Iš viso 42 klasės, 33 komplektai; 

1.2.  2020-2021 m. m. mokykloje dirbo 30 mokytojų, iš jų turi kvalifikacinę kategoriją – 2 ekspertai, 

6 mokytojai metodininkai, 12 vyr. mokytojų, 9 mokytojai ir 1 mokytojas yra neatestuotas.                              

1 koncertmeisteris yra neatestuotas. 2020-2021 m. m. 29 mokytojai turėjo aukštąjį išsilavinimą,           

1 – aukštesnįjį, koncertmeisteris – aukštąjį išsilavinimą. 2021-2022 m. m. mokykloje dirba                   

30 mokytojų, iš jų 25 turi kvalifikacinę kategoriją – 2 ekspertai, 6 mokytojai metodininkai,                     

9 vyr. mokytojai, 8 mokytojai, 5 mokytojai ir 1 koncertmeisteris yra neatestuoti. 2021-2022 m. m. 

28 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 2 – aukštesnįjį; 

1.3. 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. mokykloje dirbo 33 mokytojai ir koncertmeisteris. 32 mokytojas 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, koncertmeisteris ir 1 mokytojas nedalyvavo. 



 

 

Vidutiniškai 5 ir daugiau dienų dalyvavo 16 mokytojų, iš jų 10 ir daugiau dienų – 9 mokytojai, 3 

mokytojai – 3-4 dienas, 13 mokytojų – iki trijų dienų, 1 mokytojas ir koncertmeisteris nedalyvavo. 

Iš viso 249,83 kvalifikacijos tobulinimo dienos, tai vienam mokytojui vidutiniškai tenka 7,348 dienų. 

10 darbuotojų irgi tobulino kvalifikaciją, jiems tenka 14,67 dienos, vidutiniškai – 1,47 dienos, 3 

darbuotojai nedalyvavo; 

1.4.  mokykloje veikia Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos komisija. Mokyklos taryba sprendė lėšų panaudojimo, mokinių 

mokesčio už mokslą klausimus, svarstė veiklos, ugdymo planus, ataskaitas ir kt. Mokytojų taryba 

svarstė ugdymo organizavimo, pasiekimų, pažangumo, mokinių kėlimo į aukštesnes klases, mokinių 

mokyklos baigimo klausimus, skatinimo ir kt. Metodinė taryba tikslino sekančio mėnesio veiklą, 

nustatė mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje, numatė peržiūrų, perklausų laiką, 

inicijavo mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su 

kitomis švietimo įstaigomis, nagrinėjo ugdymo turinį, procesą, teikė siūlymus mokytojams, 

mokyklos vadovams, aptarė naujas ugdymo programas ir kt. Mokytojų ir pagalbos mokytojui 

specialistų atestacijos komisija sprendė klausimus susijusius su mokytojų atestacija, kvalifikacinių 

kategorijų suteikimu, tikslino, sudarė mokytojų atestacijos programą, aptarė atestacijos komisijos 

darbo reglamentą ir kt. 

Darbuotojų interesus atstovauja Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vievio meno 

mokyklos organizacija; 

1.5.  meno mokykla įsikūrusi dviejuose renovuotuose pastatuose. Mokyklai priklausantys namai 

pastatyti 1865 metais, pradėti renovuoti 2010 m. spalio mėn., 2011 m. užbaigtas muzikos skyriaus 

pirmas aukštas, 2012 m. lapkričio mėn. užbaigtas dailės skyriaus pastatas, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. 

užsiėmimai vyksta muzikos skyriaus antrame aukšte. Dailės skyriaus pastato pirmo aukšto plotas yra 

195,71 m2, antro – 106,27 m2, visas plotas – 301,98 m2. Muzikos skyriaus pastatas yra dviejų 

aukštų, abiejų jų plotas vienodas, po 218,23 m, bendras plotas – 436,46 m2. Muzikos skyriaus pastate 

yra salė, jos plotas – 59,47 m2. 2020 m. dėl klasių trūkumo muzikos pastato antrame aukšte 

perskirtos dvi klasės, įrengtos dvi darbo vietos mokytojams. 
 

Strateginiai tikslai: 

1. Gerinti ugdymo(-si) proceso kokybę. 

2. Kurti kultūringą, atvirą kaitai mokyklą. 

3. Turtinti materialinius išteklius, būtinus mokinių ugdymui(-si). 
 

  1 uždavinys. Užtikrinti mokinių individualaus mokymosi krūvio dermę su asmeniniais 

gebėjimais bei poreikiais.  
2022 m. pradžioje mokykloje vyko nuotolinis ugdymas, organizuoti tarpiniai atsiskaitymai.  

Antrus – aštuntus metus besimokantiems muzikinio ugdymo programose mokiniams sudaryta 

galimybė rinktis ansamblio, antro muzikos instrumento arba choro pamokas neviršijant ugdymo 

plane numatytų valandų skaičiaus. Mokiniai gali rinktis FŠP muzikinio ugdymo aštuonerių metų 

programą: pradinio muzikinio FŠP ugdymo 4 m. ir, baigę pradinį, pagrindinio FŠP ugdymo 4 m. 

programą arba mėgėjų muzikinio NŠ ugdymo programą. Baigus pagrindinį arba mėgėjų ugdymą – 

tęstinio muzikinio NŠ ugdymo 2 metų programą. Nebaigusiems pradinio ugdymo siūlome mėgėjų 4 

metų ugdymo programą, kurią baigus gali lankyti tęstinio ugdymo programą. Ikimokyklinio amžiaus 

mokiniams siūloma ankstyvojo muzikinio ugdymo programa. Mokinių ugdymui skiriamos 

koncertmeisterio valandos. 

Priklausomai nuo amžiaus, poreikių ir gebėjimų, norintiems mokytis dailės siūlomos ankstyvojo 1-

3 metų, pradinio FŠP ugdymo 4 metų, pagrindinio FŠP ugdymo 4 metų, saviraiškos 4 metų ir mėgėjų 

dailės arba tradicinių amatų ugdymo 4 metų trukmės ugdymo programos.  

Sudaryta galimybė dailės arba muzikinio ugdymo programas lankantiems mokiniams rinktis antrą 

(mokiniui pageidaujant ir trečią) meninio ugdymo programą.  

Mokykloje sukurti nauji ir papildyti buvę muzikiniai ansambliai. Pastoviai repertuarą atnaujina 

smuiko, akordeono, gitaros, pučiamųjų instrumentų, kanklių ir kt. ansambliai. Muzikinio meno 

kolektyvas (orkestras) rengia koncertines programas.  



 

 

  2 uždavinys. Ugdymo turinio planavimą ir mokytojų patirtį panaudoti pamokos efektyvumui 

didinti.  
Organizuota:  

seminaras mokyklos darbuotojams ir tėvams apie pagalbą mokiniui turintiems mokymosi sunkumų; 

seminaras mokytojams apie skaitmeninį raštingumą ir skaitmeninio turinio valdymą naudojant 

interaktyvias lentas ir kompiuterius;  

kartu su socialiniais partneriais organizuotas seminaras muzikos ir dailės mokytojams LMTA salėje;  

išvyka ir seminaras Marijampolės meno mokykloje;  

2 metodinės dienos mokykloje; 

muzikos edukacinės dirbtuvės;  

atviros veiklos Dailės ir muzikavimo diena. 

Edukacinėse programose dalyvavo mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai. Seminarų temos 

parinktos atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus nurodytus anketose, individualiuose pokalbiuose 

bei mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadose ir rekomendacijose.  

Mokytojai skaitė 10 metodinių pranešimų Marijampolėje, Vilniuje, Alytuje. 4 metodinius 

pranešimus skaitė mokykloje su dalyvių registracija semiplius ir 1 mokyklos lygmeniu. Pravestos 3 

atviros pamokos. 

Apie svarbesnius renginius, pasiekimus pastoviai buvo teikiama informacija spaudai, spausdinti 

straipsniai su nuotraukomis savaitraščiuose, organizuotos  išvykos su mokiniais į koncertus.  

Mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, profesinio tobulinimo kursuose, mokymuose ir 

kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kasdieniu ir nuotoliniu būdu. 

Organizuoti teminiai koncertai ir parodos. 

  3 uždavinys. Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, stengtis užtikrinti užduočių ir 

veiklos individualizavimą. 

Mokykloje eksponuotos 9 parodos, 6 parodos eksponuotos mieste, savivaldybėje – 6 parodos, 1 

paroda eksponuotos Vilniuje, 1 – Kaune, 1 – Marijampolėje.  

Organizuoti 37 koncertai mokykloje, 9 – už mokyklos ribų. 1 edukacinis mokytojų koncertas vyko 

Marijampolės meno mokykloje.  

Koncertams, renginiams buvo kuriamos dekoracijos arba šventiniai akcentai, skirtos dailės mokinių 

darbų parodos.  

Sukurta rudeninė instaliacija – kompozicija ir dalyvauta miesto Rudens šventėje, sukurtas metų 

simbolis prie miesto Kalėdinės eglutės, Morė miesto Užgavėnių šventei. 

Savaitraščio „Elektrėnų Kronika“ išleistame 2023 m. kalendoriuje spausdintas dailės mokinio 

piešinys.  

9 mokinių piešiniai spausdinti Škicų sąsiuvinyje kartu su kitų miestų meno mokyklų mokinių 

darbais. 

Dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, apskrities konkursuose, festivaliuose ir kt., pasiekta 

puikių rezultatų – 55  dailės mokiniai tapo įvairių konkursų nugalėtojais. 

Tarptautinių konkursų laureatai: muzikos – 9, dailės – 1. Tarptautinių konkursų diplomantai: 

muzikos – 2. Respublikinių konkursų laureatai: muzikos – 31 (iš jų 1 didysis prizas), dailės – 16.  

Respublikinių muzikos konkursų diplomantai – 7. 

Savivaldybės dailės konkursų laureatai – 33. 

16 muzikos mokinių tapo mokykloje organizuoto konkurso „Laisvės šokis“ laureatais ir 15 – 

diplomantais. Mokytojai pelnė padėkos raštus už mokinių parengimą.  

Organizuoti renginiai:  

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuotas X respublikinis jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“;  

Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkursas – festivalis „Džiazuojančios gitaros“;   

mokyklinis festivalis – konkursas „Laisvės šokis“; 

XIII renginys skirtas Lietuvos profesionaliems dailininkams ir kompozitoriams (M. K. Čiurlionis); 

atviros veiklos programa „Dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo diena“ (ŠPC patvirtino 16 

edukacinių programų); 

dalyvauta dailės mokytojų tapybos plenere Ukmergėje; 



 

 

organizuotas respublikinis dailininkų pleneras „Vieviui 500“; 

organizuoti 3 edukaciniai plenerai Vievio bendruomenei; 

organizuotas mokyklinis piešinių konkursas „Gyvenimo džiazas su gitara“; 

organizuotas džiazo orkestro koncertas, dalyvavo mokytojai; 

koncertai vyko mokykloje ir Elektrėnuose; 

organizuota žvakių, skirta Ukrainos kariams, gamyba ir kt. 

  4 uždavinys. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių informavimo sistemą ir efektyvinti 

bendravimą, bendradarbiavimą.  
Maketuoti renginių lankstinukai, programos, parengti plakatai. 

Organizuoti atskirų specialybių mokinių koncertai mokykloje. Rengiami straipsniai su nuotraukomis 

apie mokyklą, kurie spausdinami vietiniuose laikraščiuose. Informacija apie renginius talpinama 

mokyklos interneto tinklapyje, viešinama mokyklos stenduose. 

Sudarytos darbo grupės, parengti dokumentai ir pristatyti mokyklos bendruomenei: ugdymo planas, 

muzikos ir dailės ugdymo programų atsiskaitymų grafikai; atnaujinta darbo apmokėjimo sistema; 

išvykų su mokiniais organizavimo tvarkos aprašo projektas; mokytojams skiriamų valandų 

veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu ir veikloms mokyklos bendruomenei, tvarka ir 

aprašas; psichologinės rizikos vertinimo, smurto, įskaitant psichologinį smurtą bei mobingą darbe 

aprašo projektas ir kt. Darbuotojams aktualūs dokumentai buvo persiųsti el. paštu susipažinimui, 

talpinami mokyklos interneto tinklapyje. 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo visuotinėse pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 

skirtose Sausio 13 d. paminėti. Vasario 16 d. mokiniams ir organizuotas minėjimas, dalyvavo Saulius 

Urbonavičius Samas. Kovo 11 dienai paminėti organizuotas mokyklinis festivalis – konkursas 

„Laisvės šokis“. Sukurti 7 video ir skelbiami YouTube platformoje, nuorodos talpintos mokyklos 

interneto tinklapyje. 

Mokytojai laiku gauna informaciją ir atlieka jiems pavestus darbus, naudojasi internetu, vyksta 

bendravimas su mokinių tėvais, mokytojais. Siekiama, kad tęstųsi bendradarbiavimas su kitomis 

švietimo įstaigomis. Bendruomenė informuojama apie mokyklos veiklą ir pasiekimus, auga norinčių 

mokytis mokykloje mokinių skaičius. 

Dalyvauta dailės mokytojų tapybos plenere Ukmergėje. 

  5 uždavinys. Stiprinti mokyklos ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais.  
Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys, socialiniais partneriais tapo Mykolo Romerio universitetas, 

Kauno pirmoji muzikos mokykla, Marijampolės meno mokykla, atnaujinta sutartis su Vievio 

lopšeliu – darželiu „Eglutė“.  

Vykdydami meninę veiklą bendradarbiaujame, plečiame ir stipriname ryšius su socialiniais 

partneriais. Tęsiasi bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų 

įstaigomis. Kartu su socialiniais partneriais organizuojami renginiai, vykdoma gerosios patirties 

sklaida. 

Organizuojant meninę veiklą, mokykla bendradarbiauja su Vievio seniūnija, Vievio biblioteka, 

Kultūros centru, vaikų lopšeliu – darželiu „Eglutė“, Vievio gimnazija, Vievio Jurgio Milančiaus 

pradine mokykla ir kitais. Taip pat palaikomi ryšiai su respublikos meno, muzikos ir dailės 

mokyklomis, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondu, garsiais rašytojais, kompozitoriais, dailininkais, 

muzikantais, pedagogais. 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai įtraukiant kitų meno mokyklų mokytojus. 

  6 uždavinys. Atnaujinti ir turtinti reikiamų priemonių bazę, informacinių technologijų 

išteklius, būtinus mokinių gebėjimams ugdyti, mokytojų darbui tobulinti.  
Dauguma turimų informacinių technologijų išteklių pakanka mokinių gebėjimams ugdyti, 

modernizuoti ugdymo procesą. 

Nupirktas daugiafunkcinis fotoaparatas renginių ir ugdymo proceso fiksavimui, nešiojamas 

kompiuteris, kopijavimo aparatas. Nupirktas televizorius ir dvi garso stiprinimo kolonėlės 

pamokoms ir renginiams vesti salėje. Nupirkti vienas nešiojamas kompiuteris, monitorius objektyvas 

fotoaparatui, stovas kamerai. 

Peržiūrėta turimų kompiuteriu būklė, atnaujinta kompiuterių programinė įranga.  

  7 uždavinys. Užtikrinti higienos ir saugumo normas atitinkančias mokinių ugdymo sąlygas. 



 

 

Mokyklos ugdymo erdvės atitinka higienos normų reikalavimus. Abu mokyklos pastatai turi 

higienos pasus. 

Nupirkta 1 natų knyga. 

Prenumeruoti 2 savaitraščiai ir 3 žurnalai apie dailę ir muziką.  

Nupirkti 2 smuikai, 4 strykai, 4 antpetėliai ir kiti priedai smuikams, mušamieji instrumentai ir jų 

priedai,  dvi pianistų kėdės, 2 skaitmeniniai pianinai, klasikinė gitara, 2 pultai natoms kt. 

Abiejų pastatų pirmuose aukštuose elektros taupymui įrengti judesio davikliai.  Atlikti santechnikos 

tvarkymo darbai. Nupirktas džiovintuvas ir įrengtas valytojų patalpoje.  

Nupirktos kiliminės dangos mušamųjų instrumentų klasei ir salės scenai. Pasiūtas užvalkalas 

pianinui. 

Gautos apsaugos priemonės (medicininės kaukės, guminės pirštinės), dezinfekciniai skysčiai. 

Nupirkti  higienos ir valymo reikmenys, Covid-19 antigeno greitieji testai. 

Įsigyta medžiagų ir priemonių dailės ekspozicijoms organizuoti. 

Nupirktas molis, glazūros ir kitos medžiagos bei priemonės, kanceliarinės prekės. 

Pirktos statybinės medžiagos ir garso izoliacinė medžiaga.  

Įrengtas trivietis vėliavos stovas kieme. Nupirktas akumuliatorinis trimeris. 

Informacija: 

  1. mokinių mokymosi pažangumo vidurkis viršija 8 balus. Meninės veiklos organizavimas ir 

dalyvavimas renginiuose, konkursuose bei pasiekti rezultatai kelia mokinių mokymosi motyvaciją; 

  2. kiekvieno pusmečio pabaigoje organizuojami mokinių koncertai tėvams, po koncertų mokytojai 

bendrauja su mokinių tėvais. Dailės mokiniai dalyvauja pusmečių mokinių darbų peržiūrose ir darbų 

pristatymuose tėvams, vyksta baigiamųjų darbų gynimas. Birželio mėnesį tėvai ir kiti norintys 

kviečiami dalyvauti atvirų durų dienoje, dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo dienoje. Tėvai 

lankosi mokinių koncertuose, parodų pristatymuose. Organizuojami koncertai ir parodos, skirtos 

Vievio bendruomenei.  
 

 

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 

1.1. Įdiegti 

strateginio 

planavimo 

sistemą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parengtas 

Elektrėnų sav. 

Vievio meno 

mokyklos 2023-

2027 m. strateginio 

plano projektas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudaryta ir mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta strateginio 

plano rengimo darbo 

grupė. 

2. Parengtas strateginio 

plano projektas 

pristatytas mokyklos 

bendruomenei 

(patalpintas mokyklos 

interneto puslapyje), 

Mokytojų tarybos ir 

Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

3. Vievio meno 

mokyklos strateginio 

plano projektas pateiktas 

Direktoriaus 2022-10-31 

įsakymas Nr. V1-107 „Dėl 

darbo grupės 2023-2027 metų 

strateginio plano projektui 

parengti sudarymo“.  

Vyko darbo grupės posėdžiai. 

Atliktas mokyklos 

įsivertinimas, parengta 2018-

2022 m. strateginio plano 

ataskaita. Parengtos apklausos 

anketos mokiniams, 

mokytojams, tėvams ir 

darbuotojams. Atlikta anketų 

analizė, padarytos išvados, 

pateiktos rekomendacijos. 

Atsižvelgiant į rezultatus 

koreguota SSGG analizė, 

strateginės išvados, tikslai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrėnų savivaldybės 

administracijai 2022 m. 

gruodžio mėnesį. 

4. Mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtintas 

strateginis planas, kurio 

tikslai ir uždaviniai dera 

su šalies ir savivaldybės 

švietimo prioritetais. 

5. Atliktas mokyklos 

įsivertinimas, kurio 

išvados padės parengti 

strateginį planą. 

2023-2027 m. strateginio plano 

projektas pristatytas Mokytojų 

tarybai 2023-01-06.  

Mokyklos tarybai planuojama 

pristatyti 2023-01-27. 

Strateginio plano pateikimo 

datos pakeistos dėl darbo 

grupės narių turėto 

nedarbingumo ir atostogų. 

1.2. Plėtoti 

bendradarbiavi

mą su šalies 

mokyklomis, 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gerosios 

patirties sklaida. 

2. Ugdymo turinio 

įvairovės 

didinimas.  

3. Inicijuoti nauji 

projektai, renginiai.  

4. Motyvuoti 

mokiniai ir 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizuotas 

mokyklos meninės 

veiklos integravimas į 

Jubiliejinius Vievio 

miesto renginius. 

2. Parengtos programos 

ir organizuotos  

dvi edukacinės išvykos 

pas socialinius 

partnerius, dalintasi 

gerąja patirtimi. 

3. Peržiūrėtos 

individualios mokinio 

programas ir ilgalaikiai 

planai.  

4. Mokytojai skatinti 

atnaujinti repertuarą, 

įvairinti užduotis, dalintis 

gerąja patirtimi 

metodinėse dienose, 

atviros veiklos Dailės ir 

muzikavimo dienoje.  

5. Pasirašytos ne mažiau 

kaip dvi naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

6. Organizuoti renginiai, 

koncertai, parodos 

išnaudojant socialinių 

partnerių turimas 

patalpas. 

7. Dalyvauta socialinių 

partnerių 

organizuojamuose 

renginiuose, 

konkursuose, 

festivaliuose ir kt. ne 

mažiau kaip 25 mokiniai 

ir 10 mokytojų. 

Mokykloje vykusi veikla buvo 

skirta Vievio miesto 500 metų 

jubiliejui. Aktyviai talkinome 

ir dalyvavome Vievio kultūros 

centro organizuotuose 

renginiuose. 

Organizuotas mokyklinis 

festivalis – konkursas „Laisvės 

šokis“. Vertinimo komisijoje 

dalyvavo 7 socialinių partnerių 

atstovai. 

Direktoriaus 2022-02-14 

įsakymas Nr. V1-17            

„Dėl Vievio meno mokyklos 

virtualaus festivalio-konkurso 

„Laisvės šokis“, skirto Kovo 

11-ajai Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti, vertinimo 

komisijos sudarymo“ 

(vertinimo komisiją sudarė 

meno mokyklų (socialinių 

partnerių) vadovai. 

Direktoriaus 2022-03-15 

įsakymas Nr. V1-24 „Dėl 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaro organizavimo“ 

(seminaras „Integruotas 

ugdymas – kiekvieno mokinio 

aktyvaus mokymo(si) sėkmė“, 

kuris vyko balandžio 8 d. 

LMTA Juozo Karoso salėje. 

Direktoriaus 2022-03-21 

įsakymas Nr. V1-26 „Dėl X 

respublikinio jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų konkurso - festivalio 

„Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ organizavimo“  



 

 

(bendradarbiaujant su Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos 

mokykla). 

Organizuotas respublikinis 

konkursas – festivalis 

„Džiazuojančios gitaros“, 

dalyvavo 11 muzikos, meno 

mokyklų. 

Direktoriaus 2022-04-12 

įsakymas Nr. V1-42 „Dėl 

festivalio-konkurso 

„Džiazuojančios gitaros – 

2022“ vertinimo komisijos 

sudarymo“       

(bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais ir 

žinomais muzikais). 

Direktoriaus 2022-06-20 

įsakymas Nr. V1-44 „Dėl 

leidimo dalyvauti edukacijos 

šventėje ir organizuoti tapybos 

edukaciją Adelei Kasputienei ir 

Audriui Markūnui“. Pleneras – 

edukacija vyko Rasų šventėje 

bendradarbiaujant su Vievio 

kultūros centru. 

Direktoriaus 2022-06-23 

įsakymas Nr. V1-67 „Dėl 

leidimo organizuoti tapybos 

plenerą Adelei Kasputienei“. 

Bendradarbiaujant  su Vievio 

kultūros centru ir Vievio 

bendruomene „Santarvė“ 

Vievio meno mokykloje 

organizuotas respublikinis 

tapybos pleneras „Vieviui 

500“. Dalyvavo 13 Lietuvoje 

žinomų dailininkų. 

Organizuota tapybos edukacija 

Vievio bendruomenei. 

Eksponuotos 3 plenero dalyvių 

parodos. 

Direktoriaus įsakymas 2022-

08-16 Nr. V1-69 „Dėl leidimo 

organizuoti edukaciją ir 

eksponuoti parodą projekte 

„Vaikų, jaunimo ir menų 

festivalis 2022“. Edukacija ir 

paroda vyko bendradarbiaujant 

su Vievio kultūros centru. 

Direktoriaus 2022-09-30 

įsakymas Nr. V1-92 „Dėl 

leidimo Daliai Kobelevienei, 



 

 

Audriui Markūnui ir Dainai 

Daubarienei dalyvauti miesto 

rudens šventėje“. Sukurta 

rudeninė instaliacija miesto 

aikštėje. 

Direktoriaus 2022-10-03 

įsakymas Nr. V1-93 „Dėl 

leidimo Adelei Kasputienei, 

Živilei Keblikaitei-

Butkevičienei ir Rolandui 

Butkevičiui dalyvauti 

pasieniečio Jurgio Kybarto 

žūties 91-ųjų metinių minėjimo 

šventėje“. Elektrėnų 

savivaldybės prašymu 

dalyvauta su mokiniais 

minėjime, atliktas Lietuvos 

himnas ir patriotinė daina. 

Direktoriaus 2022-10-28 

įsakymas Nr. V1-104 „Dėl 

leidimo Adelei Kasputienei 

organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarą ir 

kelionę“. Darbuotojai aplankė 

Pažaislio vienuolyną, lankėsi 

Marijampolės meno 

mokykloje, kur organizuotas 

seminaras, 7 mokytojai skaitė 

pranešimus.  

Direktoriaus 2022-11-08 

įsakymas Nr. V1-110 „Dėl 

smuiko muzikos festivalio 

„Smuikas ir dabartis“ 

organizavimo ir nuostatų 

patvirtinimo“. Renginys vyko 

bendradarbiaujant su Elektrėnų 

meno mokykla. 

Direktoriaus 2022-11-15 

įsakymas Nr. V1-116 „Dėl 

leidimo vesti edukacinę 

pažintinę veiklą Editai 

Šukienei“. Bendradarbiaujant 

su Vievio Jurgio Milančiaus 

pradine mokykla, pradinių 

klasių mokiniai supažindinti su 

muzikos mokytojo ir 

muzikanto profesija. 

Veiklose gausiai dalyvavo 

mokiniai ir mokytojai. 

1.3. Kurti 

stabilų ir 

palankų 

Įstaigoje sukurtas 

palankus 

mikroklimatas. 

 

1. Sudarytos darbo 

grupės ir peržiūrėtos 

mokyklos Darbo tvarkos 

Direktoriaus 2022-01-06 

įsakymas Nr. V1-3 „Dėl 

Elektrėnų sav. Vievio meno 



 

 

personalo 

mikroklimatą. 

taisyklės,  Etikos 

kodeksas, darbo 

apmokėjimo sistema.  

2. Su pakeitimais 

supažindinta mokyklos 

bendruomenė, suderinta 

su darbuotojus 

atstovaujančia 

organizacija, Mokyklos 

taryba. 

3. Organizuotas 

seminaras mokyklos 

darbuotojams ir tėvams 

apie elgesio normas, 

etiką, bendravimą ir 

elgesio priežastingumą, 

savianalizę.  

4. Du kartus per metus 

inicijuoti pokalbiai su 

mokytojais, surinkti jų 

pasiūlymai ir 

pageidavimai mokyklos 

veiklai tobulinti. Su 

kitais darbuotojais 

organizuoti pokalbius 

kartą per metus. 

5. Birželio mėnesį 

organizuotas renginys 

mokiniams, mokytojams 

ir kitiems darbuotojams 

pagerbti. 

mokyklos darbo apmokėjimo 

sistemos pakeitimo“. 

Bendruomenei peržiūrėjus 

Darbo tvarkos taisykles ir 

Etikos kodeksą iš darbuotojų 

negauta pastabų.   

Direktoriaus 2022-03-29 

įsakymas Nr. V1-35 „Dėl 

leidimo Adelei Kasputienei 

organizuoti seminarą 

„Švietimo ir mokymosi 

pagalbos sunkumų turinčiam 

mokiniui teikimas mokykloje“ 

(seminaras organizuotas 

bendradarbiaujant su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis VšĮ 

„Bendrystės galia“, „Saulėtos 

idėjos“ ir kitomis.  

Direktoriaus 2022-04-20 

įsakymas Nr. V1-44 „Dėl 

leidimo organizuoti metodinę 

dieną Adelei Kasputienei“.  

Direktoriaus 2022-06-07 

įsakymas Nr. V1-63 „Dėl 

metodinės, atviros veiklos 

programos „Dailės, tradicinių 

amatų ir muzikavimo dienos“ 

organizavimo“.  Parengta 

programa, dalyvavo 16 

edukatorių, programa suderinta 

su Elektrėnų švietimo paslaugų 

centru. Gausiai dalyvavo 

Vievio bendruomenė. 

Direktoriaus 2022-08-31 

įsakymas Nr. V1-72 „Dėl 

Elektrėnų sav. Vievio meno 

mokyklos 2022-2023 mokslo 

metų ugdymo plano 

patvirtinimo“. Ugdymo planas 

tenkina mokinius, tėvus ir 

mokytojus. Apie tai sužinota iš 

anketinės apklausos. 

Siekiant efektingesnio 

mokytojų kolegialumo, 

perorganizuotos metodinė 

grupės.                                     

Direktoriaus 2022-09-05 

įsakymas Nr. V1-82 „Dėl 

metodinių grupių sudarymo“.  

Direktoriaus 2022-09-12 

įsakymas Nr. V1-83 „Dėl 

Vievio meno mokyklos 



 

 

mokytojams skiriamų valandų 

veikloms, susijusioms su 

profesiniu tobulėjimu ir veikla 

bendruomenei, tvarkos ir 

aprašo patvirtinimo“. 

Mokytojai supažindinti su 

tvarkomis ir aprašu, sutarta dėl 

veiklų ir atlygio.  

Direktoriaus 2022-10-25 

įsakymas Nr. V1-101 „Dėl 

darbo grupės renginiui 

„Rudens džiazas“ sudarymo“. 

Renginyje dalyvavo mokyklos 

muzikos instrumentų ir dailės 

ugdymo programose 

besimokantys mokiniai. Vyko 

bendradarbiavimas tarp 

mokytojų, dalyvavo tėvai. 

Direktoriaus 2022-10-27 

įsakymas Nr. V1-103 „Dėl 

leidimo Adelei Kasputienei 

organizuoti metodinę dieną“. 

Mokyklos mokytojai vedė 

atviras pamokas ir skaitė 

metodinius pranešimus 

aktualiomis temomis. 

Direktoriaus 2022-10-28 

įsakymas Nr. V1-105 „Dėl 

darbo grupės sudarymo 

psichosocialinės rizikos 

vertinimo, smurto, įskaitant 

psichologinį smurtą bei 

mobingo darbe, prevencijos 

projektui parengti, sudarymo“. 

Direktoriaus 2022-12-29 

įsakymas Nr. V1-124 „Dėl 

darbo grupės sudarymo 

psichosocialinės rizikos 

vertinimo, smurto, įskaitant 

psichologinį smurtą bei 

mobingo darbe, prevencijos 

projektui parengti, sudarymo“. 

Direktoriaus 2022-12-29 

įsakymas Nr. V1-123 „Dėl 

darbo grupės išvykų ir renginių 

organizavimo tvarkos Vievio 

meno mokykloje projektui 

parengti sudarymo“. Mokytojų 

prašymu parengtas tvarkos 

projektas. 

1.4. Efektyviai 

valdyti 

įstaigos 

Sukurta efektyvi 

finansinė sistema 

1. Patobulinta įstaigos 

darbo apmokėjimo 

sistema. 

Direktoriaus 2022-01-06 

įsakymas Nr. V1-3 „Dėl 

Elektrėnų sav. Vievio meno 



 

 

finansinę 

situaciją. 

2. Sudarytas 2022 m. 

planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimų planas. 

3. Atlygio už mokinių 

mokslą mokykloje 

surinkimo priežiūra. 

mokyklos darbo apmokėjimo 

sistemos pakeitimo“. 

Direktoriaus 2022-02-18 

įsakymas Nr. V1-18            

„Dėl 2022 metais planuojamų 

vykdyti viešųjų pirkimų plano 

patvirtinimo“. 

Direktoriaus 2022-03-21 

įsakymas Nr. V1-27 „Dėl 

Elektrėnų sav. Vievio meno 

mokyklos 2022 metų išlaidų 

programos sąmatų 

patvirtinimo“. 

Direktoriaus 2022-05-12 

įsakymas Nr. V1-52 „Dėl 

pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti 

ilgalaikio turto, trumpalaikio 

turto ir atsargų nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 

komisijos sudarymo“. 

Direktoriaus 2022-05-26 

įsakymas Nr. V1-59 „Dėl 2022 

metais planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimo plano 

papildymo tvirtinimo“. 

Direktoriaus 2022-11-07 

įsakymas Nr. V1-109 „Dėl 

inventorizacijos komisijos 

sudarymo ir inventorizacijos 

atlikimo“. 

Vyr. buhalteriui numatyta 

metinė užduotis kontroliuoti ir 

tobulinti atlygio už mokslą 

surinkimo tvarką. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. 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.  Direktoriaus 2022-12-29 įsakymas Nr. V1-123 

„Dėl darbo grupės išvykų ir renginių organizavimo 

tvarkos Vievio meno mokykloje projektui parengti 

sudarymo“. 

Susitarta dėl išvykų organizavimo 

tvarkos. 



 

 

3.2. Direktoriaus 2022-12-29 įsakymas Nr. V1-124 

„Dėl darbo grupės sudarymo psichosocialinės 

rizikos vertinimo, smurto, įskaitant psichologinį 

smurtą bei mobingo darbe, prevencijos projektui 

parengti, sudarymo“. 

Dokumento projektas parengta siekiant 

gerinti mokyklos mikroklimatą.  

3.3.  

 

 

 

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.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas                                           
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3x       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4x 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4x 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 

 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 



 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

8. Kitų metų užduotys(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1. Gerinti ugdymo(si) 

kokybę. 

  

2. Kurti palankią 

ugdymui(si) aplinką. 

  

3. Tobulinti bendrą veiklą su 

mokinių tėvais (atstovais), 

socialiniais partneriais. 

  

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)                                                                                                               
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kt.) 

9.2. Nepakankamas finansinių išteklių kiekis. 

 


