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Vilnius

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyrt'strateginio plano ir metinio veiklos plano tikslas -
efektyviai organizuoti mokyklos veiklq, telkti mokyklos bendruomeng sprendZiant

aktualiausias ugdymo problemas, numafiti kaip bus igyvendinami mokyklos mokymo ir

ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir

tikslingus prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo kaitos pokydius. 2018 m. mokykla

sekmingai igyvendino 4 strateginius tikslus:

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybg.

Tobulinant destomq dalykq turini, individualius ugdymo planus bei rengiant mokyklos

2018 m. ugdymo planQ buvo remiamasi mokiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo

informacija,20lT m. mokyklos veiklos isivertinimo duomenimis, atsiZvelgta i turimas

mokymo priemones, s4lygas ir le5as. Mokykloje veikia ugdomosios veiklos stebdsenos

sistema. Stebesena vykdoma vadovaujantis Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra" ugdomosios

veiklos stebdsenos tvarkos apra5u ir menesiniais pamokq stebejimo grafikais.

Vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos Rekomendacijomis del meninio formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo programq rengimo ir igyvendinimo (2015 m. sausio 27 d.

Nr. V-48) ir pritaikant ugdymo programas 8 metq trukmes mokymui, atnaujintos 8 dalykq

ugdymo programos: muzikos istorijos, solfedZio, akordeono, fortepijono, kankliq,

sintezatoriaus, chorinio dainavimo, solinio dainavimo. Vykdant programq atnaujinim4 buvo

analizuojamos turimos programos, taikomos naujausios metodikos. Programas buvo

maksimaliai pritaikytos ugdytiniams, atsiZvelgiant ijq gebejimus ir galimybes. Mokiniq

ktirybingumo kompetencij4 ir mokymosi motyvacij4 padejo ugdyi edukaciniai projektai,

kuriuose muzikinius numerius papildo literatlriniai k[rineliai, koncertus paivairina

dekoracijos, puo5nfis atlikejq kostiumai, kaukes, tiesioginis bendravimas su maZaisiais



klausytojais. Mokiniq mokymosi motyvacij4 skatino edukacines ekskursijos, i5vykos.

Dalyvauta 36 tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto konkursuose bei festivaliuose. I5

149 konkursqdalyviq S9Yolapo laureatais irdiplomantais. (2017 m. i5 109 konkursqdalyviq

87Yo tapo laureatais ir diplomantais).

2. Sukurti saugi4 ir patogiq ugdymo aplink4.

16 klasiq atlikti garso izoliavimo darbai: frengtos gars4 izoliuojandios lubos, istatytos

gars4 izoliuojand,ios durys ir prie Se5iolikos klasiq daZytos sienos.

{sigyti: 2 pianinai, 1 komplektas igarsinimo aparat[ros (saleje), 5-se solfedZio, muzikos

istorijos ir choro klasese (17, 18. 19,20.21 kl.) pastatl'ti ne5iojami kompiuteriai su interneto

prieiga,4-se solfedZio ir choro klasese bei saleje frengti 5 projektoriai su ekranais. vienoje

solfedZio klaseje (19 kl.) irengta interaktl.r'ioji 1enta.

3. Pletoti mening SvietejiSk4 veikl4.

Suorganizuoti 8 (2017 m. - 7) koncerlai vaikq, seneliq globos namuose, vaikq

darZeliuose. I5plestas koncerlinis reperluaras. 2018 m. mokykla surenge 126 koncertus

(2017 m. - 119). Surengti 9 tgstiniai renginiai.

4. Skatinti pedagogines kompetencijos ir dalykines kvalifikacijos kelim4.

Buvo dalyvauta iSkiliq Salies ir uZsienio atlikejq meistriSkumo pamokose,

tarptautiniuose metodiniuose seminaruose-praktikurnuose. specialiosios pedagogikos ir

specialiosios psichologijos kursuose. metodinese konferencijose. kvalifikacijos kelimo

kursuose ir pan.. Mokl,tojai rodo aktl'r,um4 dalindamiesi savo pedagoginio darbo patirtimi.

Surengtos 27 alvtos parnokos. Skaitlta 15 metodiniq prane5imq. Chorinio dainavimo,

muzikos istorijos, solfedZio kabinetai ,vra kompiuterizuoti, turi interneto prieig4. iuose

itengti projektoriai. Viename kabinete irengta interaktyvioji lenta. Muzikos istorijos ir

teorijos sekcijos mokytojos solfedZio pamokose sekmingai naudoja mokytojos ekspeftes

Renatos Deltuvienes-Bakutes sukuftas audiovizualizacijas ir kitas jos parengtas metodines

mokymo priemones darbui su interaktyvia lenta ir projektoriais.

2018-2022 m. strateginiame ir 2018 m. veiklos plane numatytq tikslq uZdaviniai

sekmingai ivykdyti, planuoti pasiekimai virS1.ti.
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II SKYRIUS

METU vEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praOjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rezt;Jtatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nusta[tos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 .1. Atlikti
mokymui skirtq
patalpq geresnio

pritaikymo muzikos
mokyklos
specifikai darbus.

Pageres garso

izoliacija
kabinetuose.

Sutvarkyti
pamokoms skirtq 5

klasiq garso

rzohacijq.

16 klasiq atlikti garso

izoliavimo darbai : irengtos
gars4 izoliuojandios lubos,

istaty.tos gars4 izoliuoj andios

durys ir prie Se5iolikos klasiq

daZytos sienos.

1.2. Tobulinti
ugdymo proces4

aprupinant
mokymo ir
informacinemis
priemonemis.

|sigyti muzikos
instrumentq,

muzikines

igarsinimo
aparatlros.
infbrmaciniq
technologijq
priemoniq.

{sigyta 2 pianinai ir
1 komplektas

igarsinimo
aparat[ros.

kompiuterizuotos 5

klases.

1) {sigyti 2 pianinai;

2) isigytas 1 komplektas

igarsinimo aparahlros
(saleje);

3) 5-se solfedZio, muzikos
istorijos ir choro klasese (17,

18, 19, 20, 21 k1.) pastatyti

neSioj ami kompiuteriai su

interneto prieiga;

4) 4-se solfedZio ir choro
klasese bei saleje irengti 5
proj ektoriai su ekranais;

5) vienoje solfedZio klaseje
(19 k1.) irengta interaktyvioji
lenta.

1.3. Rengti naujus

teorinius ir
muzikinius

projektus

Pageres mokiniq
motyvacija

fsisavinti
muzikos istorij4
ir teorij4,
ansambliniam

muzikavimui
daZniau jungsis

ivairiq
specializacijq
mokiniai.

Surengti 2 naluji

respublikiniai
projektai:
1) Respublikine
meno ir muzikos
mokyklq moksleiviq
konferencija

,,Modernios Lietuvos
Simtmetis: muzikos

istorija ir jos

herojai", skirta
Lietuvos valstybes

atkfirimo Simtmediui

Stuengti 3 nauji
respublikiniai projektai:

1. Respublikine meno ir
muzikos mokyklq moksleiviq
konferencij a,,Modernios
Lietuvos Simtmetis : muzikos
istorija ir jos herojai", skirta
Lietuvos valstybes atk[rimo
Simtmediui paiymeti, ivyko
2018 m. kovo 3 d. Vilniaus
muzikos mokykloje ,,Lyra" tr
Klaipedos Jeronimo Kadinsko
muzikos mokykloje,



paLymeti;
2) I respublikinis
festivalis,,Crossover
Style".

naudojant varzdo
konferencij os technolo gij 4.

2. I respublikinis festivalis

,,Crossover Style" fvyko 2018

m. vasario 10 d.

3. I respublikinis muzikos ir
meno mokyklq akordeono
muzikos konkursas,,Greiti
pirltai" iryko 2018 m. sausio

27 d.

1.4. Sukurti LR
Svietimo istatyrno
26 str., LRV
nutarimu patvirtintq
Bendryjq
reikalavimq
valstybes ir
savivaldybiq
institucijq ir istaigq
intemeto
svetainems apraSo

nuostatas

atitinkandi4
Mokyklos interneto

svetaing uZtikrinti
jos funkcionalum4.

Sukurti teises

aktrt
reikalavimus
atitinkandi4,

Mokyklos veikl4
reprezentuojandi

4 interneto

svetaing.

UZtilainti
nuolatini
intemeto

svetainds

funkcionalum4,
informatyvum4.

Sukurla teises aktq
reikalavimus
strukt[rai ir turiniui
atitinkanti Mok.vklos

interneto svetaine.
joje patalpinta

aktualiausia
infbrmacija.

Patobulinta mokyklos
internetine svetaini atitinka
LRV nutarimu patvirtintq
Bendrqjq reikalavimrl
valsty'bes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq interneto

svetainems apra5o nuostatas.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

III SKYRIUS

PASIEKTU RE,ZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIYERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatq rykdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ir,ykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. {rengta interaktyvioji lenta fsisavinamos IT

3.2. I respublikinis festivalis ,,Crossover Style" Aktyvinami klrybiniai ry5iai ir
koncertine veikla

4



5.1. UZduotys ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
Labaig.rui I

5.2.IJLduotys i5 esmes ilykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n

5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo

rodiklius
Patenkinamai I

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

6. 1. Vadovavimas Zmondms

6.2. Y adovavimas pedago gr4 kvalifrkacij o s tobulinimui

Direktorius Gintautas Smolskas 20t9 01 t4

(data)(Svietimo jstaigos vadovopareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

7. fvertinimas, jo

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfTLYMAI

pagrindimas ir sifllymai: 2018 m. direktoriaus veikla labai gera.

Jis i5samiai i nusta[tas uZduotis, siektinus rezultatus ir vir5ijo jq verlinimo rodiklius.

Mokyklos tarybos pirmininkas

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

jznz t;",
Diana Petk0nien6
201 -

(steigej o igalioto asmens pareigos) (paralas)

Renata Drungiliene 2019 02ll
(vardas ir pavarde) (data)

'. zlhfua,ta

(vardas ir pavarde)

,to/?-ol-,t6
(data)

fvertinimas, jo pagriindimas ir sitrlvma i: &/at

/2
Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinirnas Apharz JZ-IA

//r;abzdr>,
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IV SKYRIUS

KrrU METV vEIKLos uZouorvs, REZULTATAI IR RoDIKLTAI

9. Kitq metq uZduotys

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

9.1. Pletoti informacinio ry5io

sistem4, aprupinti mokykl4
Siuolaikiniq technolo gij q, skirtr4

mokymosi procesams, technika.

Mokykloje pagerinti

bevieli internet4; f si gyti
naujq stacionariq"

neSiojamq ir planSetiniq

kompiuteriq.

Geresnis mokyklos
informacinis aprupinimas.

[si gyti 2 stacionariniai, 2

ne5iojami, 5 plan5etiniai

kompiuteriai, f sigltas bevielio
intemeto stiprinimo modemas,

3 interaktyvios lentos.

9.2. Gerirti mokyklos

instrumentarijq.
[sigyti kokybi5kq
muzikos instrumentq.

fsigy.ta 2 praninai, 1 kankles, 2

sintezatoriai, 2 akordeonai.

9.3. Skatinti mokytojus dometis

meninio ugdymo naujovemis ir
jas taikyti ugdymo procese.

{gytq gebejimq ir
kompetencij q taiki,mas

sudarys s4lygas siekti
aukStesnes ugdvmo

kokybes.

. 90 proc. mokytoiq dalyvaus

bent viename kvalifikacij os

tobulinimo rengin.vj e.

o Surengtos 2 skirlingq
specializacijq metodines

dienos.

o Bent 1 mokytojas sieks

aukStesn6s kval ifi kacines

kategorijos.

9.4. Pladiau naudoti IT
priemones ugdyno procese.

Grupinese pamokose

pladiai taikomos

paZangios inlormaci nes

technologijos.

. Suorgani zuoti 2 mokymai
apie interaktyvios lentos

naudoj imo ypatybes, darbo

principus su skirtingomis
programomis.

. 3 mokyklos pedagogq

sukurtos solfedZio programos ir
jq taikymas pamokose.

9.5. Aklqjq ir silpnaregiq vaikq

integravimas bei jq ugdymo

kokybes gerinimas.

Pagerejgs aklqjq ir
silpnaregiq vaikq
integravimas i mokyklos

mokiniq bendruomeng

bei geresne jq ugdymo

kokybe.

o Atnaujinta ugdymo programa

akliems ir silpnaregiams.

. Dalln'zavimas bent 4-iuose

mokykliniuose renginiuose

kartu su ivairiq specializacijq

mokiniais.



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys

turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

lO.l. Zmogi5kieji faktoriai (darbuotojq kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.)

10.2. Teises aktq kaita ar jq nebuvimas

1 0.3 . Force maj ore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti arba iSvengti, nei kuriomis

innrqeo, {nJ li nalaljnlilrafhft}Jppukankamas finans avimas

Bendrojo ugdymo skyriaus
vedeja

Diana Petklnien&
)o1 -

(steigejo igalioto asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

7

gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

?"t

-"*g.rrr*Smorskas
t41!4_/7

SusipaZinau.

Direktorius

(data)

(Svietimo f staigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)


