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VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA „LYRA“ 
    

2013–2017 MOKSLO METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

Pratarmė: bendras situacijos įvertinimas.  
 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti 

mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, 

numatyti kaip bus įgyvendinami mokyklos mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, 

pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir tikslingus prioritetus, numatyti bei planuoti 

mokymo kaitos pokyčius. 

Rengiant strateginį 2013–2017 metų Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ planą, 

vadovautasi: 

o Valstybinės Švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis; 

o Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projektu; 

o LR Švietimo įstatymu;  

o LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281); 

o Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu. 

  Atsižvelgta į: 

o mokyklos socialinės aplinkos ypatumus; 

o mokyklos vykdomą veiklą ir turimus išteklius; 

o mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus. 

Konsultuotasi su: 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento Švietimo skyriaus specialistais. 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2012 m. 

spalio 2 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Mokyklos Strateginio planavimo grupės sudarymo“: Albertas 

Baika, Rolandas Aidukas, Vida Palubinskienė, Mirolanda Januškevičienė, Nadežda 

Dambrauskienė, Snieguolė Jogėlienė, Liudmila Vindzberg, Rūta Tilvytienė.  
 

 

Įvadas: trumpas mokyklos pristatymas, situacijos analizė, 

strateginės išvados. 
 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ veikia Šeškinės seniūnijoje. Ji įkurta 1993 m. sausio 

mėnesį, atsiskyrus nuo Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos. Nuo 1993 m. muzikos 

mokykla „Lyra“ yra savarankiška papildomo ugdymo įstaiga, turinti savo filialą Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių ugdymo centre.  

Mokykloje veikia specializacijos: fortepijono, solinio dainavimo, chorinio dainavimo,  

styginių instrumentų (smuikas, violončelė, gitara), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas, 

trimitas, saksofonas), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė), akordeono, estradinių instrumentų 

ir dainavimo, muzikos teorijos ir istorijos, o taip pat Aklųjų ir silpnaregių padalinys.  

Mokymas vyksta pagal dviejų pakopų muzikavimo programas: Pradinio muzikinio 

ugdymo (3 metai) ir Pagrindinio muzikinio ugdymo (4 metai).   

Mokiniams, baigusiems Pradinio muzikinio ugdymo programą išduodama mokyklos pažyma 

apie programos baigimą, o baigusiems Pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodamas 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. 

Su mokiniais dirba patyrę pedagogai. Kai kurie iš jų dėsto Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, Vilniaus pedagoginiame universitete, 

Čiurlionio nacionalinėje menų mokykloje, B. Dvariono dešimtemetėje muzikos mokykloje.   

http://www.smm.lt/strategija/docs/VSS%202013%20metmenys%202012-05-16.pdf
http://www.lyra.365.lt/Fortep.html
http://www.lyra.365.lt/dainavim.htm#Solinio
http://www.lyra.365.lt/dainavim.htm#Chorinio
http://www.lyra.365.lt/Styg.htm
http://www.lyra.365.lt/apiestyg.htm#Smuikas
http://www.lyra.365.lt/apiestyg.htm#Violoncele
http://www.lyra.365.lt/apiestyg.htm#Gitaros
http://www.lyra.365.lt/Puciam.html
http://www.lyra.365.lt/Puciam.html#Klasikine
http://www.lyra.365.lt/Puciam.html#Klarnetas
http://www.lyra.365.lt/Puciam.html#Triuba
http://www.lyra.365.lt/Puciam.html#Saksofoną
http://www.lyra.365.lt/Liaudies.html
http://www.lyra.365.lt/Liaudies.html
http://www.lyra.365.lt/Estrad.html
http://www.lyra.365.lt/Estrad.html
http://www.lyra.365.lt/Teorinis.html
http://www.lyra.365.lt/aklieji.html
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2012-09-01 duomenimis mokykloje mokėsi 615 mokinių, iš jų 30 – Aklųjų ir silpnaregių 

padalinyje; dirbo 87 mokytojai ir koncertmeisteriai. 

Ugdymo procesui mokykla naudojasi tėvų mokesčiais už mokslą, paramos labdaros ir 

fondų lėšomis.  

            Mokykla patalpas nuomoja iš Vilniaus lopšelio darželio „Aušrinė“. Bendrojo lavinimo 

mokykloms pereinant prie vienos (rytinės) pamainos darbo, muzikos mokykla „Lyra“ vis labiau 

stokoja patalpų darbui popietinėje pamainoje. Didžiulė problema – mokykloje nėra koncertų 

salės. 

Mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvauja mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniuose 

renginiuose, konkursuose, festivaliuose bei tampa laureatais, diplomantais, prizininkais; 

Muzikos mokyklos absolventai praturtina Vilniaus miesto mėgėjišką muzikavima, be to, nemaža 

jų dalis tęsia mokymąsi aukštesnės pakopos muzikinio humanitarinio ugdymo mokyklose 

(konservatorijose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kitų aukštųjų mokyklų 

humanitariniuose fakultetuose). 
 

 

 

1. Mokyklos strategija: 

1.1. vizija;  

Mokykla – moderni neformalaus vaikų muzikinio ugdymo įstaiga: 

o teikianti kryptingą muzikinį išsilavinimą;  

o ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, gebančias suprasti ir vertinti 

profesionalią muziką, kūrinius, kultūrinės aplinkos procesus; 

o padedanti mokiniui pasiruošti savarankiškai bei efektyviai dalyvauti kultūriniame miesto 

gyvenime;  

o padedanti gabiausiems ugdytiniams pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno 

krypčių mokymo įstaigose. 
 

1.2. misija;  

 

Mokyklos paskirtis – teikti visuomenei kokybišką muzikinį išsilavinimą, kuris ugdytų 

visapusišką asmenybę, žadintų kultūrinę aplinką, o taip pat leistų integruoti neįgaliuosius į 

visuomenę. 
 

1.3. prioritetai: 

 

1. Vaikus mokyti muzikos meno, sudaryti ir tobulinti jų instrumentinio vokalinio 

muzikavimo įgūdžius. 

2. Plėtoti ryšius su kitomis respublikos ir užsienio muzikinio švietimo įstaigomis, 

muzikiniais kolektyvais, rajono mokyklinėmis ir ikimokyklinėmis įstaigomis. 

3. Sudaryti sąlygas mokyklą reprezentuojantiems mokomiesiems kolektyvams, solistams 

nuvykti į respublikinius ir tarptautinius konkursus, festivalius. 

4. Tirti vaikų ir tėvų poreikius, papildomo ugdymo veiklai tobulinti. 
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2. Strateginiai tikslai:  
 

1 prioritetas. UGDYMO(SI) KOKYBĖS TOBULINIMAS 

Tikslas Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 

Vertinimo rodikliai 

(laukiami rezultatai) 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. 

Tobulinti 

mokymo  

procesą. 

 

Dalykų ugdymo programų 

atnaujinimas ir tobulinimas 

Turimų programų analizė; 

naujausių metodikų 

taikymas; maksimalus 

programų pritaikymas 

ugdytiniams, atsižvelgiant į 

jų gebėjimus bei galimybes. 

2015 m. A.Baika, 

Specializacijų 

kuratoriai 

Ugdymo proceso 

kokybės gerėjimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trumpalaikio ir ilgalaikio 

kryptingo meninio ugdymo 

programų rengimas 

Parengti šių programų 

rengimo kriterijus; 

aktyviau juos taikyti 

ugdymo procese. 

 

2014 m. A.Baika, 

Specializacijų 

kuratoriai 

Bus skatinama ir 

plėtojama mokinių 

saviraiška, aktyvinama 

meno kolektyvų, 

mokytojų meninė 

veikla. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti naujų meninių 

kolektyvų kūrimąsi ir plėtoti 

jau esančių veiklą 

Tobulinti meninių 

kolektyvų programas; 

įtraukti į jų veiklą kuo 

didesnį ugdytinių ratą. 

2013 – 

2017 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Didės ugdytinių 

mokymosi motyvacija; 

aktyvės koncertinė 

veikla. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti ansamblinį 

muzikavimą 

Tobulinti ir rengti naujas 

ansamblių programas; 

skatinti dalyvauti šeimų 

narius; skatinti mišrių 

ansamblių kūrimąsi. 

2013 – 

2017 m. 

A.Baika, 

Specializacijų 

kuratoriai 

Didės ugdytinių 

mokymosi motyvacija; 

aktyvės koncertinė 

veikla; plėsis 

koncertinis repertuaras. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rengti gabiausius mokinius 

tolimesniam mokymuisi 

aukštesnėse muzikinio 

Tobulinti ir rengti naujas, 

šiems mokiniams pritaikytas, 

ugdymo programas. 

2013 – 

2017 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Padės mokiniams 

pasirengti stojimui į 

aukštesnes muzikinio 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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ugdymo įstaigose Specializacijų 

kuratoriai 

ugdymo įstaigas. 

2. 

Sukurti saugią 

ir patogią 

ugdymo 

aplinką.  

Atlikti mokymui skirtų 

patalpų remontą 

 

 

 

 

Suremontuoti pamokoms 

skirtas klases, sutvarkyti  jų 

garso įzoliaciją. 

 

 

 

2015 m. 

 

 

 

 

G.Smolskas, 

R.Jurkonis. 

 

 

 

 

Geresnės sąlygos dirbti 

klasėse. 

 

 

 

150  tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

Savivaldybės 

lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Gerinti mokyklos 

instrumentarijų 

Įsigyti kokybiškų 

muzikos instrumentų: 

pianinų, pučiamųjų ir 

styginių muzikos 

instrumentų, sintezatorių. 

2014 – 

2017 m. 

G.Smolskas, 

R.Jonavičius. 

Kokybiški muzikos 

instrumentai leis 

pasiekti geresnių 

ugdymo ir muzikavimo 

rezultatų. 

100  tūkst. Lt 

Mokyklos,  

Savivaldybės,  

Rėmėjų lėšos. 

Gerinti aprūpinimą muzikine 

literatūra 

Biblioteką papildyti 

vadovėliais, natomis. 

 

2013 – 

2017 m. 

Bibliotekininkė Plėsis mokomasis ir 

koncertinis repertuaras. 

 

20  tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

 

Rūpintis mokyklos veiklos 

istorija 

Kurti videoteką, kurioje 

būtų kaupiama video 

medžiaga apie mokykloje 

vykstančius renginius. 

2014 m. R.Aidukas Gerės ugdymo proceso 

organizavimas; 

gerės muzikinio 

ugdymo kokybė. 

5 tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

 

Užtikrinti mokinių saugumą 

 

Mokinių saugumui užtikrinti 

įrengti stebėjimo įrangą.  

 

2013 m. G.Smolskas, 

R.Jonavičius. 

Gera mokyklos 

lankytojų kontrolė. 

15  tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

Savivaldybės 

lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Plėtoti informacinio ryšio 

sistemą, aprūpinti mokyklą 

kompiuterine technika. 

Mokykloje įrengti bevielį 

internetą; įsigyti 5 naujus 

kompiuterius; įrengti 

interaktyvias lentas grupinių 

užsiėmimų  klasėse. 

2013 – 

2017 m. 

G.Smolskas, 

R.Jonavičius. 

Gerės mokyklos 

informacinis 

aprūpinimas. 

50  tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 
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2 prioritetas. MUZIKINĖS ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS PLĖTOJIMAS 

Tikslas Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 
Atsakingi asmenys 

Vertinimo rodikliai 

(laukiami rezultatai) 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Ugdyti ir 

ugdytis 

menines 

kompetencijas 

per 

konkursinę, 

projektinę, 

koncertinę 

veiklą. 

Plėtoti meninę labdarą Paskatinti mokytojus ir 

mokinius rengti kuo 

daugiau koncertų vaikų, 

senelių globos namuose, 

vaikų darželiuose. 

2013 – 2017 

m. 

A. Ragauskienė, 

E.Pakalnienė 

Geriau tenkinami 

miesto 

bendruomenės 

kultūriniai poreikiai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aktyvinti ir plėtoti 

mokyklos solistų, 

meninių kolektyvų, 

mokytojų koncertinę veiklą. 

Plėsti koncertinį 

repertuarą; tenkinti 

kiekvieno ugdytinio 

poreikį muzikuoti. 

2013 – 2017 

m. 

E.Visockienė, 

S.Subačius 

Mokykla taps 

Šeškinės seniūnijos  

bendruomenės 

kultūros židiniu. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti mokytojus rengti 

solistus ir meninius 

kolektyvus respublikiniams 

bei tarptautiniams 

konkursams, festivaliams. 

Sudaryti materialines 

sąlygas išvykti į 

konkursus, festivalius. 

 

2013 – 2017 

m. 

G.Smolskas, 

A.Baika 

Ugdymo kokybės 

gerėjimas; mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

20 tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

 

Užtikrinti mokyklos 

organizuojamų 

miesto renginių 

tęstinumą ir inicijuoti 

mokytojus rengti naujus 

projektus 

Padėti rengti naujus 

pedagoginio darbo 

patirties sklaidos bei 

muzikinius 

projektus. 

 

2013 – 2017 

m. 

G.Smolskas, 

A.Baika 

Puoselėjama 

lietuviška muzika; 

populiarės įvairūs 

muzikos 

instrumentai. 

 

Edukacinio projekto 

„Muzikinė skrynelė“ 

koncertai. 

Kasmet A.Ruzgienė Konkursai ir festivaliai 

paskatins mokinius 

aktyviau domėtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Fortepijoninių etiudų 

konkursas „Vivace“ II-VI 

kl.. 

Kasmet R.Bagotyrienė 

R.Dačinskienė, 

S.Jogėlienė 

RKulikauskienė 

A.Ruzgienė, 

V.Stasiulienė. 

soliniu, choriniu ir 

kameriniu 
muzikavimu, suteiks 
platesnes galimybes 
susipažinti su 

lietuvių ir pasaulinės 

muzikos pavyzdžiais, 

plės mokinių muzikinį 

meninį akiratį. 

Dalyvio 

mokestis 

Respublikinis  jaunųjų 

pianistų šiuolaikinės 

fortepijoninės muzikos 

konkursas "Šypsenėlė" 

2013, 2015, 

2017 m. 

S.Jogėlienė, 

RKulikauskienė 

A.Ruzgienė, 

E.Pilecka 

Dalyvio 

mokestis 

Mokyklos 

lėšos. 

 

Vilniaus miesto 

jauniausiųjų dainininkų 

festivalis „Kur dainų 

namai“ 

Kasmet R. Aidukas Žmogiškieji 

ištekliai 

Chorų festivalis „Mūsų 

dainos Tau, Tėvyne“ 

Kasmet R. Aidukas, E. 

Steponavičius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vilniaus m.muz.mokyklų 

festivalis „ Lietuvių 

kompozitorių kuriniai“ 

2014, 2016 m. S.Subačius, 

Akordeono 

specializacijos 

mokytojai 

Dalyvio 

mokestis 

Tarpmokyklinis mažųjų 

pianistų etiudų konkursas 

„Besivejant natą“ 

2014, 2016 m. R.Dačinskienė, 

A.Ragauskienė 

Dalyvio 

mokestis 

Respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų styginių 

ansamblių bei solistų 

festivalis „Perpetuum 

mobile“.  

2014, 2016 m. M. Januškevičienė, 

E. Jauniškis 

Dalyvio 

mokestis 
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3 prioritetas.  PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS IR DALYKINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SKATINIMAS 

Tikslas Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 

Vertinimo rodikliai 

(laukiami rezultatai) 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Turėti aukštos 

kvalifikacijos 

pedagogus. 

 

 

Plėtoti mokytojų 

kompetencijas. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti 

mokytojus įgyti aukštesnes 

kvalifikacines kategorijas, palaikyti 

glaudžius ryšius su Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija. 

2013 – 2017 

m. 

G.Smolskas, 

A.Baika 

Augs mokytojų 

dalykinė 

kompetencija; 

gerės ugdymo proceso 

kokybė. 

4 tūkst. Lt 

Mokyklos 

lėšos. 

 

Išryškinti mokytojų 

metodininkų bei ekspertų 

veiklą, vystyti gerosios 

darbo patirties sklaidą. 

Inicijuoti šiuos mokytojus vesti 

atviras pamokas, skaityti 

metodinius pranešimus, rengti 

autorines ugdymo programas bei 

dalykinius seminarus, pristatyti 

savo sukurtas mokymo priemones 

bei didaktines medžiagas. 

2013 – 2017 

m. 

G.Smolskas, 

A.Baika 

Augs mokytojų 

dalykinė 

kompetencija; 

gerės ugdymo 

proceso kokybė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skatinti mokyklos 

metodines grupes 

aktyviau integruotis 

į miesto metodinių tarybų 

ir grupių veiklą 

Rengti bendrus edukacinius 

projektus su kitų mokyklų 

mokiniais, vesti autorines atviras 

pamokas, seminarus. 

2013 – 2017 

m. 

G.Smolskas, 

A.Baika 

Gerės ir plėsis 

mokylos 

metodinių grupių 

veikla. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Vystyti mokslinę 

metodinę veiklą 

Respublikinė mokslinė praktinės 

konferencija “Šiuolaikinė muzikos 

mokykla: dabartis ir perspektyva” 

2014, 2016 

m. 

A.Baika, 

J.Vaišvilienė, 

D.Puišienė 

Užtikrinamas 

nuolatinio mokymosi 

idėjos įgyvendinimas. 

Dalyvio 

mokestis 
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3. Strateginio plano priedai: 
 

1 priedas 

3.1. išorinės analizės lentelė (PESTE matrica) 

Veiksniai Aplinka 

Savivaldybės Seniūnijos 

Politiniai – 

teisiniai 

Galimybės  

Pagrindiniai dokumentai: LR Švietimo 

įstatymas, LR Švietimo įstatymo pakeitimo 

įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), 

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 

metų nuostatos, Valstybinės švietimo 2013–

2022 metų strategijos projektas, LR švietimo 

ir mokslo ministerijos 2012-2014 metų 

strateginis veiklos planas, Vilniaus miesto 

2002-2011 metų strateginis planas.  

 

Mokyklos vadovausis komplektavimu 

teritoriniu principu priimdami vaikus. 

Galimybės 

Rengti teisinius 

dokumentus, 

užtikrinančius glaudesnį 

švietimo įstaigų ir 

seniūnijų 

bendradarbiavimą. 

 

 

Grėsmės 

1. Bendro lavinimo mokykloms dirbant tik 

pirmą pamainą, muzikos mokykla galės 

dirbti tik antrą pamainą, todėl pritruks 

patalpų pamokoms.  

2. Priimant vaikus teritoriniu principu, 

galima prarasti talentingus muzikai vaikus 

iš kitų seniūnijų. 

Grėsmės  

Seniūnija skiria mažai 

dėmesio 

bendradarbiavimui su 

Muzikos mokykla. 

 

  

Ekonominiai Galimybės  

1. Miesto plotų užstatymas gyvenamaisiais 

namais padidins skaičių kandidatų į 

muzikos mokyklą.  

2. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos 

materialinę ir intelektualinę bazę. 

3. Padidėjus finansavimui renovacijai, 

mokyklos galės atnaujinti savo pastatų 

techninę būklę.  

4. Tikimybė Mokyklos reikmėms panaudoti 

mokinių tėvų skirtus 2% gyventojų pajamų 

mokesčio. 

 

Galimybės 

Ieškoti išteklių šaltinių 

dalyvaujant projektuose 

kartu su seniūnija. 

 

Grėsmės  

1. Nepadidėjus mokyklos patalpų apimčiai į 

mokyklą bus galima priimti mažesnį 

procentą kandidatų. 

2. Mokykla neturi reikiamų įgūdžių rengiant 

paraiškas ES projektams ir įsisavinant 

Grėsmės 

Seniūnija mažai skirs 

dėmesio muzikos 

mokyklai. 
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projekto lėšas. 

3. Mokyklos mokytojų atlyginimas neatitinka 

miesto ekonominio išsivystymo lygiui. 

4. Muzikos mokyklai kaip neformaliojo 

ugdymo įstaigai gali neskirti lėšų 

mokyklos renovacijai.  

5. Mokinių tėvai skirs 2% gyventojų pajamų  

6. mokesčio bendro lavinimo mokyklai arba 

kitai įstaigai. 

 

Socialiniai –

demografiniai 

Galimybės  

1. Naujų migrantų antplūdis sąlygos migrantų 

vaikų skaičiaus padidėjimą. 

2. Miesto ekonomikai augant sumažės 

socialinės atskirties apimtis. 

3. Ekonomikos augimas sostinėje padidins 

atvykėlių iš Lietuvos skaičių. 

 

Galimybės 

Naujų seniūnijos 

gyventojų, atsikeliančių į 

naujai pastatytus 

gyvenamuosius namus, 

vaikai galėtų tapti muzikos 

mokyklos mokiniais. 

Grėsmės  

1. Gimstamumo mažėjimas sąlygos mokinių 

skaičiaus sumažėjimą. 

2. Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki 

socialinė padėtis didina socialinius 

švietimo sistemos įsipareigojimus. 

3. Didėja specialiųjų poreikių ir rizikos 

mokinių. 

4. Gyventojų emigracija padidins be 

priežiūros paliktų vaikų skaičų. 

Grėsmės 

 

 

Technologiniai Galimybės  

1. Mokyklos modernizavimas ir 

technologinis aprūpinimas pagerins 

ugdymo kokybę. 

2. Mokyklai modernizuoti galima  panaudoti 

įvairių fondų programų lėšas. 

Galimybės 

Grėsmės 

1. Muzikos mokykla stokos lėšų naujoms 

šiuolaikinėms technologijoms įsigyti. 

Grėsmės 

Edukaciniai Galimybės  

1. Optimalus mokyklos užpildomumas 

sąlygos mokytojų etatų skaičiaus 

išsaugojimą. 

2. Padidėjus finansavimui, atsiras didesnė 

mokymo programų įvairovė. 

3. Didės programų pasiūla akliesiems ir 

silpnaregiams vaikams. 

 

Galimybės 

 

Grėsmės  

1. Santykinis mokytojo faktiškai dirbtų 

valandų skaičiaus mažinimas sukels 

Grėsmės 
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mokytojų trūkumo efektą..  

2. Trūksta įgūdžių darbui su naujųjų migrantų 

vaikais, kas įtakos ugdymo programų 

pritaikymą ir vaikų integraciją į mokymosi 

aplinką. 

3. Mokykla stokoja patirties rengiant 

programas. 

 

 

 

 
 

 

2 priedas 

3.2. vidinė analizė 

 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

* Ugdymo turinys 

1. Ugdymo planai 

2. Ugdymo programos 

Mokyklos ugdymo planas sudaromas, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

mokyklos galimybes. Reaguojant į 

kintančias aplinkybes, jis reguliariai 

koreguojamas. Mokytojai naudojasi 

pačių arba kitų muzikos mokyklų 

mokytojų parengtomis ugdymo 

programomis, kurios yra nuoseklios ir 

atitinka moksleivių poreikius. Programų 

įvairovė užtikrina moksleivių galimybę 

rinktis. 

 

Ugdymo planai yra 

ribojami vidinių 

mokyklos resursų: 

patalpų stoka, 

suvaržytos mokytojų 

antraeilininkų 

etatinės galimybės. 

Sudėtinga planuoti ar 

sudaryti programas 

regėjimo negalią 

turintiems 

mokiniams, nes 

dažnai jie turi 

kompleksinę negalią, 

o tai įtakoja darbo 

kokybę ir rezultatus. 

Vidutinių gebėjimų 

moksleivių  

koncertinio aktyvumo 

skatinimo stoka.      

* Mokymosi pasiekimai 

1. Mokymosi rezultatai 

2. Egzaminų, standartizuotų 

testų  

    rezultatai 

3. Bendroji pasiekimų 

kokybė 

Bendroji pasiekimų kokybė yra aukšta. 

Nemažai moksleivių dalyvauja 

festivaliuose, konkursuose, laimi 

prizines vietas. Gabiausi mokyklos 

absolventai tęsia muzikos studijas 

konservatorijose ir aukštosiose muzikos 

mokyklose.  

 

Per mažai mokyklos 

auklėtinių tęsia 

muzikos studijas 

aukštesnėse mokymo 

pakopose. 

* Mokymasis ir ugdymas Mokinių ugdymas vykdomas tikslingai, 

pagal ugdymo planus. 

Yra silpnai 

besimokančių 
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1. Ugdymo proceso kokybė 

2. Mokymosi kokybė 

3. Moksleivių poreikių 

tenkinimas 

4. Vertinimas 

5. Bendravimas su tėvais 

Mokymosi procese mokiniai turi 

savarankiškumo ir aktyvumo, noriai 

bendradarbiauja su mokytoju. 

Kiekvienas mokytojas individualiai 

parenka mokiniui užduotis, veiklos 

formas ir priemones jų įgyvendinimui 

atsižvelgdamas į moksleivių poreikius. 

Yra teigiamų pasiekimų keliant mokymosi 

motyvacijos lygį. 

   Mokymosi vertinimas labai 

individualus.  Žemi balai (5-7) rašomi, 

tik išskirtinais atvejais, kai norima 

pranešti tėvams apie smukusį jų vaikų 

mokymosi lygį. Vertinimo metu gauta 

informacija panaudojama išvengti 

nesusipratimų ir klaidų. 

    Mokytojai nuolat bendradarbiauja su 

tėvais, praneša apie mokymosi 

rezultatus, kviečia į koncertus, 

atsiskaitymus. 

 

moksleivių, tačiau ne 

visi tėvai, ypač 

aukštesniųjų klasių,  

domisi savo vaikų 

pasiekimais. 

Ugdymo proceso 

kokybę riboja labai 

mažos mokyklos 

patalpos. 

    

Nepakankamai 

suderintas ugdymo 

procesas  

instrumentinių ir 

teorinių dalykų 

pamokose.  

    

 

 

* Pagalba moksleiviams  

1. Mokyklos mikroklimatas 

2. Karjeros planavimo 

galimybės 

3. Pedagoginės pagalbos 

efektyvumas 

4. Spec. poreikių moksleivių 

ugdymas 

   Mokyklos mikroklimatas geras. 

Ženkliai pagerėjo individualus saugumo, 

emocinis, fizinis ir socialinis mokinių 

poreikių tenkinimo užtikrinamas. 

Socialinė pagalba teikiama, suteikiant 

galimybę nemokėti už mokslą (arba 

mokėti mažiau), skolinami muzikos 

instrumentai. 

    Mokykloje taikomas diferencijuotas 

ugdymas, prisitaikant prie mokinio 

individualių gebėjumų. Mokiniai, 

padedant mokytojams, sėkmingai 

dalyvauja konkursuose, festivaliuose ir 

pasiekia ženklių laimėjimų.  Gerų 

rezultatų pasiekusius mokinius bandoma 

orientuoti tolimesniam meniniam 

ugdymui aukštesnėje pakopoje. 

Skiriamas dėmesys aklųjų ir silpnaregių 

moksleivių ugdymui: jiems pritaikyti 

ugdymo planai, kai kuriems dalykams 

skiriama daugiau valandų, taikoma 

speciali mokymo metodika.  

Mokiniai 

nepakankamai gerai 

orentuojami toliau 

tęsti studijas muzikos 

srityje. 

Pedagoginę pagalbą 

varžo intensyvus 

popietinio darbo 

grafikas. 

Profesinio švietimo 

funkcijas atliekanti 

PPRC ne visada 

atliepia muzikos ir 

meno mokyklų 

profilį. Trūksta 

seminarų džiazo ir 

improvizacijos tema. 

 

 

* Etosas 

1. Mokyklos kultūra 

2. Mokyklos savivalda ir  

    bendruomenė 

3. Mokyklos ryšiai 

4. Mokyklos marketingo 

   Mokyklos mokytojai ir mokiniai 

didžiuojasi, kad yra „Lyros“ MM 

kolektyvo nariai. Mokiniams 

suteikiamos vienodos galimybės ir 

teisingas atliktų užduočių vertinimas. 

Mokyklos aplinka svetinga.  

    Mokykloje sudarytos geros 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

sąlygos tarp mokyklos administracijos, 

Galimybes bendrauti 

su užsienio 

kolegomis trukdo 

ribotos finansinės 

galimybės. 
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veikla mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Tėvai 

(globėjai) įtraukti į mokyklos veiklą: 

padeda organizuoti įvairius renginius, 

išspręsti techninius klausimus, susijusios 

su vykdoma veikla. Mokyklos savivalda 

pakankamai efektyviai atlieka savo 

funkcijas.  

    Mokykla bendradarbiauja su daugeliu 

šalies muzikos mokyklų, bendro 

lavinimo mokyklomis, Vilniaus 

darželiais lopšeliais, gauna metodinę 

pagalbą palaikydami ryšius su su J. 

Tallat-Kelpšos keturmete vidurine 

muzikos mokykla, Kauno J.Gruodžio 

konservatorija,  M.K.Čiurlionio menų 

gimnazija, Vilniaus pedagoginiu 

universitetu, Lietuvos liaudies kultūros 

centru, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Vytauto Didžiojo 

universitetu, 

    Mokykla yra geroje strateginėje 

vietoje. Ji atlieka ugdomąją, mokomąją 

funkciją aplinkinių gyvenamųjų rajonų 

bendruomenėje. 

 

* Ištekliai 

1. Mokymo bazė ir sąlygos 

2. Aprūpinimas ištekliai 

3. Personalas 

4. Pedagogų kompetencijos 

vystymas 

5. Moksleiviai 

   Mokyklos ugdymo procesui mokykla 

naudojasi tėvų mokesčiais už mokslą, 

paramos labdaros ir fondų lėšomis.  

    Mokymo bazė muzikos mokykloje 

„Lyra“ sudaro sąlygas visiems 

mokytojams dirbti, ruošti mokinius, 

gilinti žinias. Pedagogai reguliariai kelia 

kvalifikaciją (seminarų, konferencijų, 

kursų lankymas). Mokytojų atestacija 

būna numatyta specializacijos ir 

mokyklos mokslo metų veiklos 

planuose. 

    Vykstant renginiams mieste ir vežant 

daugiau mokinių – užsakomas 

transportas. Jiems surengiamos 

koncertinės poilsinės kelionės.   

 

Dėl objektyvių 

priežasčių sunkiai 

sprendžiama patalpų 

problema. Išlieka 

garso izoliacijos 

būtinybė. 

 Ne visada išklausyti 

seminarai pasižymi 

aukšta kokybe, todėl 

kartais tokio 

tobulinimosi 

efektyvumas nėra 

aukšto lygio. 

 

 

 

* Mokyklos vadyba 

1. Mokyklos vadovų veiklos  

    efektyvumas 

2. Metodinių grupių vadovų 

veiklos  efektyvumas 

Mokyklos administracijai talkina 

mokyklos taryba, mokytojų taryba, 

metodinių grupių vadovai. Metodinių 

grupių vadovais renkami patyrę, 

kompetentingi ir turintys autoritetą 

pedagogai, kurie sugeba organizuoti 

specializacijų veiklą ir užtikrinti pastovų 

pedagogų kvalifikacijos kėlimą.  

 

Pasitaiko planuotų 

darbų neįvykdymo ir 

nepateisinamo 

atsilikimo nuo darbo 

grafikų. 
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3 priedas 

 

3.3. SSGG analizės suvestinė ir strateginės išvados 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Mokyklos ugdymo planas sudaromas, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos 

galimybes.  

2. Mokytojai vadovaujasi ugdymo programomis, 

kurios yra nuoseklios ir atitinka moksleivių 

poreikius. Programų įvairovė užtikrina 

moksleivių galimybę rinktis. 

3. Mokiniai dalyvauja festivaliuose, konkursuose, 

laimi prizines vietas. Gabiausi mokyklos 

absolventai tęsia muzikos studijas 

konservatorijose ir aukštosiose muzikos 

mokyklose.  

4. Mokymosi procese mokiniai turi 

savarankiškumo ir aktyvumo, noriai 

bendradarbiauja su mokytoju.  

5. Mokytojai nuolat bendradarbiauja su tėvais, 

praneša apie mokymosi rezultatus, kviečia į 

koncertus, atsiskaitymus. 

6. Skiriamas dėmesys aklųjų ir silpnaregių 

moksleivių ugdymui: jiems pritaikyti ugdymo 

planai, kai kuriems dalykams skiriama daugiau 

valandų, taikoma speciali mokymo metodika. 

7. Mokykloje taikomas diferencijuotas ugdymas, 

prisitaikant prie mokinio individualių 

gebėjimų. 

8. Mokykloje sudarytos geros bendravimo ir 

bendradarbiavimo sąlygos tarp mokyklos 

administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų. 

9. Mokymo bazė muzikos mokykloje „Lyra“ 

sudaro sąlygas visiems mokytojams dirbti, 

ruošti mokinius, gilinti žinias. 

10. Mokyklos administracijai talkina mokyklos 

taryba, mokytojų taryba, metodinių grupių 

vadovai. Metodinių grupių vadovais renkami 

patyrę, kompetentingi ir turintys autoritetą 

pedagogai, kurie sugeba organizuoti skyrių 

veiklą ir užtikrinti pastovų pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą. 

1. Ugdymo planai yra ribojami 

vidinių mokyklos resursų: patalpų 

stoka, suvaržytos mokytojų 

antraeilininkų etatinės galimybės. 

2. Sudėtinga planuoti ar sudaryti 

programas regėjimo negalią 

turintiems mokiniams, nes dažnai 

jie turi kompleksinę negalią, o tai 

įtakoja darbo kokybę ir rezultatus. 

3. Vidutinių gebėjimų moksleivių  

koncertinio aktyvumo skatinimo 

stoka.      

4. Per mažai mokyklos auklėtinių 

tęsia muzikos studijas aukštesnėse 

mokymo pakopose. 

5. Ne visi tėvai, ypač aukštesniųjų 

klasių,  domisi savo vaikų 

pasiekimais.    

6. Nepakankamai suderintas ugdymo 

procesas  instrumentinių ir teorinių 

dalykų pamokose.  

7. Profesinio švietimo funkcijas 

atliekanti PPRC ne visada atliepia 

muzikos ir meno mokyklų profilį. 

Trūksta seminarų džiazo ir 

improvizacijos tema. 

8. Galimybes bendrauti su užsienio 

kolegomis trukdo ribotos 

finansinės galimybės. 

9. Dėl objektyvių priežasčių sunkiai 

sprendžiama patalpų problema. 

Išlieka garso izoliacijos būtinybė. 

10. Pasitaiko planuotų darbų 

neįvykdymo ir nepateisinamo 

atsilikimo nuo darbo grafikų. 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 
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1. Tobulinti ugdymo planus. 

2. Dalykų programas pritaikyti  akliesiems ir 

silpnaregiams.  

3. Sukurti vidutinių gebėjimų moksleivių 

koncertinio aktyvumo skatinimo sistemą.      

4. Kurti mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimo sistemą. 

5. Įtraukti  mokinių tėvus į mokyklos 

bendruomenės veiklą. 

6. Kurti skyrių veiklos koordinavimo programas. 

7. Organizuoti kryptingą mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą. 

8. Ieškoti finansinių galimybių bendradarbiauti su 

užsienio muzikos mokyklomis (aukštesnės 

institucijos, fondai ir pan.). 

9. Prašyti savivaldybės padėti mokyklai spręsti 

patalpų problemą.  

10. Numatyti planuotų darbų vykdymo etapus ir 

užtikrinti jų savalaikį atlikimą. 

 

1. Mokiniai gali vengti koncertuoti. 

2. Mokiniai nenorės  toliau mokytis 

muzikos. 

3. Mokinių tėvai nesidomės 

mokyklos veikla. 

4. Nebus finansinių galimybių 

bendradarbiauti su užsienio 

partneriais. 

5. Nepavyks išspręsti patalpų stokos 

problemos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strateginės išvados 

   Stipriųjų pusių panaudojimas galimybėms realizuoti. 

1. Profesionalus ir patyręs mokytojų kolektyvas teikia aukštos kokybės muzikinio ugdymo 

paslaugas. 

2. Aukštas mokyklos prestižas pritraukia mokinius ir iš kitų seniūnijų. 

3. Suteikiama galimybė gauti muzikinį išsilavinimą akliesiems ir silpnaregiams vaikams.   
 

   Stipriųjų pusių panaudojimas grėsmėms išvengti. 

1. Gebėjimas tobulinti mokymo  procesą ir operatyviai spręsti veiklos klausimus leis 

padidinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

2. Sukaupta  bendravimo ir bendradarbiavimo patirtis tarp mokyklos administracijos, 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų padės išspręsti kai kurių tėvų dėmesio stoką savo vaikų 

muzikiniam ugdymui. 
 

   Silpnųjų pusių neutralizavimas pasinaudojant galimybėmis. 

1. Ugdymo planų ir dalykų programų tobulinimas sudaro sąlygas pagerinti mokinių reikmių 

tenkinimą ir suaktyvinti  jų viešą muzikavimą. 

2. Kryptingo mokytojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas leis tikslingiau panaudoti 

mokytojų laiką, skirtą kvalifikacijai kelti. 
 

  Silpnųjų pusių stiprinimas. 

1. Nuolat tobulinamas mokytojų darbo grafikas tam tikru mastu mažina patalpų pamokoms 

trūkumą. 

2. Mokesčio už mokslą padidinimas, aktyvus tėvų agitavimas  skirti 2% savo jau sumokėtų 

pajamų mokesčių muzikos mokyklai ir pasinaudojimas projektais skirtais mokinių 

poilsiui leidžia iš dalies pagerinti mokinių koncertavimo, kūrybinių poilsio stovyklų 

organizavimo, bendravimo su užsienio muzikinio profilio mokyklų mokiniais galimybes. 
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3.4. Strateginio plano stebėsenos sistema 

 

Stebėsenos institucinė struktūra 

Strateginio planavimo grupė:  

o pirmininkas – mokyklos direktorius;  

o nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, tėvų atstovas.  

Strateginio plano stebėsenos grupė:  

o pirmininkas – mokyklos tarybos pirmininkas;  

o nariai: tėvų atstovas, pedagogai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

Grupės oficialiai patvirtintos direktoriaus įsakymu.   

 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

Strateginio mokyklos plano stebėsena vykdoma viso proceso metu ir visais lygiais.  

Strateginio planavimo grupė pristato mokyklos strateginį planą mokyklos bendruomenei  

visuotinio susirinkimo metu kartą per mokslo metus. Mokyklos bendruomenė gali stebėti ir 

vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir gali teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Mokyklos direktorius ir pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar institucija įgyvendina  

strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų 

programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.  

 

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė 

Strateginio plano stebėsenos grupė organizuoja posėdžius du kartus per metus. Sausio  

mėnesį vyksta praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama mokyklos 

bendruomenei visuotiniame susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano 

stebėsenos sudarytoje lentelėje.   

 

Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė 

 

Uždaviniai 
Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinta 

(data) 

Uždavinys 1      

Uždavinys 2      

Uždavinys 3      

Išvada apie 

pasiektą tikslą 

     

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui.  

 

Plano koregavimas ir pratęsimas 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja mokykos strateginį planą 

ir korekciją teikia stebėsenos grupei, kuri jį tvirtina ir planas yra pratęsiamas.  
 


