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TRAK Ų R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLOS 
2015–2017 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I. ĮVADAS 

 
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos strateginis planas – tai mokyklos veiklos planavimo 

dokumentas trijų metų laikotarpiui, kurio tikslas – pasirinkti teisingą muzikos mokyklos 

vystymosi kryptį, planuoti kaitos pokyčius, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms 

problemoms spręsti, numatomi siektini strateginiai tikslai, priemonės bei finansai mokyklos 

veiklai vykdyti.  

Rengdama Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos 2015–2017 metų strateginį planą (toliau – 

Strateginis planas), muzikos mokyklos bendruomenė siekė įvertinti esamą padėtį atsižvelgdama į 

visų vietos bendruomenės narių (mokytojų, mokinių, jų tėvų, seniūnijos gyventojų, kitų 

teritorijoje veikiančių įstaigų, įmonių) poreikius ir lūkesčius, susijusius su mokyklos veikla; 

telkti bendruomenę numatant muzikos mokyklos raidos kryptį ir prioritetus, atliepiant švietimui 

keliamus reikalavimus, planuojant pokyčius, sprendžiant problemas, racionaliai valdant 

mokyklos finansinius ir žmogiškuosius resursus. 

Muzikos mokyklos Strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2014 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl strateginio plano rengimo darbo grupės sudarymo“. 

Rengdama Strateginį planą darbo grupė vadovavosi: 

▪ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

▪ Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis;  

▪ Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija; 

▪ vidaus įsivertinimo SSGG tyrimų medžiaga; 

▪ muzikos mokyklos veiklos ataskaitomis; 

▪ muzikos mokyklos bendruomenės patirtimi, pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

Rengiant strateginį planą atsižvelgta į: 

▪ esamą situaciją ir turimus finansinius bei žmogiškuosius resursus; 

▪ visuomenės poreikius besikeičiančioje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje. 

Strategiškai planuodama muzikos mokyklos veiklą 2015-2017 metams, darbo grupė laikėsi šių 

principų: 

                                                 Projektas 
PATVIRTINTA 
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos  
direktoriaus 2015 m. įsakymu Nr. V- 



▪ kokybės – numatyta veikla turi gerinti mokinių mokymosi pasiekimus; 

▪ tradicijų puoselėjimo - projektuojant veiklą ieškoma įvairovės, atliepiamas šiandieninis 

poreikis, tačiau nesiekiama jo iš esmės pakeisti; 

▪ viešumo – veiklos įsivertinimo rezultatų, siūlymų pristatymas visai vietos 

bendruomenei padėjo pažinti esamą padėtį, ją objektyviai vertinti ir atskleisti visų narių 

poreikius; 

▪ prieinamumo – įgyvendinimo priemonės padeda užtikrinti saugų visų bendruomenės 

narių dalyvavimą muzikos mokyklos veikloje, valdyme, vertinime ir tobulinime; 

▪ kūrybiškumo – pasitikėjimu grįsta aplinka užtikrina bendruomenės narių sėkmingą 

tarpusavio komunikaciją, padeda realizuoti intelektualinį, kūrybinį potencialą. 

II. SITUACIJOS ANALIZ Ė 

                1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti 

formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo ugdymo programas.  

Rūdiškių muzikos mokykla įsteigta 1988 metais. Muzikos mokykloje vaikai gali mokytis 

fortepijono, smuiko, akordeono, gitaros, saksofono, fleitos, trimito, korneto, althorno, eufonijos, 

trombono, tūbos specialybių. Rūdiškių muzikos mokykloje veikia Paluknio skyrius. 

Mokykloje dirba darnus ir darbštus kolektyvas. Puikus mikroklimatas tarp mokytojų, 

mokinių ir jų tėvelių, vyraujantis nuoširdus bendravimas, leidžia mokiniams pasijusti svarbiais  

kūrybinio proceso dalyviais. Saugi, kūrybiška aplinka, dvasinis vertybinis santykis ugdo 

pasitikėjimą, norą kurti ir bendrauti. Mokykloje formuojami nuoseklūs darbo įgūdžiai, ugdomas 

tautiškumas, kantrybė, savigarba, mokoma bendradarbiauti ir bendrauti su savo bendraamžiais 

bei vyresniais bendruomenės nariais. Ryškus ir platus mokyklos teikiamos kultūrinės veiklos 

vietos bendruomenei spektras. 

Mokytojams pagal galimybes sudaromos sąlygos naudotis naujomis IT  ugdymo 

priemonėmis, vaizdo ir garso aparatūra, kitomis muzikinio ugdymo priemonėmis. Interneto 

naudojimas leidžia pagerinti mokytojų, mokinių bei jų tėvelių komunikaciją ir ryšius.  

Mokyklos salėje nuolat vyksta ugdytinių, mokytojų, profesionalių atlikėjų koncertai į 

kuriuos susirenka mokinių tėveliai bei miestelio bendruomenė. Mokytojai organizuoja šventes, 

įvairius renginius, festivalius, konkursus. 

Mokyklos auklėtiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose 

festivaliuose-konkursuose. Įvairių sudėčių ansambliai, solistai instrumentalistai gerai žinomi ne 

tik rajoniniuose, bet ir respublikiniuose konkursuose-festivaliuose, kuriuose tampa laureatais, 

bei apdovanojami specialiaisiais diplomais.   



Mokykloje veikia kryptingo ugdymo meniniai kolektyvai: pučiamųjų instrumentų 

orkestras  Rūdiškių „Brass Band“, populiariosios muzikos choras  „Svajonėlė“, akordeonininkų 

orkestras. Šie kolektyvai reprezentuoja Rūdiškių muzikos mokyklos vardą įvairiuose Trakų 

krašto, respublikiniuose, bei tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose, 

respublikinėse dainų šventėse. Mokyklos kolektyvai dalyvavo festivaliuose: Prancūzijoje, 

Lenkijoje, Čekijoje, Turkijoje, Vengrijoje. Rūdiškių ,,Brass Band“ yra kasmetinis Respublikinio 

pučiamųjų orkestrų čempionato prizinių vietų laimėtojas. Mokyklos vokalinis ansamblis 

,,Svajonėlė“ nuolat dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo televizijos konkursuose „Dainų 

dainelė“.  

Tradiciškai dalyvaujame kasmetiniuose tarptautiniuose ir respublikiniuose solistų ir įvairių 

sudėčių ansamblių festivaliuose-konkursuose: respublikinis J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų 

konkursas, „Skambinu su draugu“ (Elektrėnų meno mokykla), „Šokių pasaulyje“ (B.Jonušo 

muzikos mokykla), etiudų konkursuose “Besivejant natą“ (Vilniaus „Lyros“ muzikos mokykla), 

„Klasika ir džiazas“ (Karoliniškių muzikos mokykla), „Muzikuokime drauge“ (Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla), kamerinių ansamblių festivaliuose-konkursuose  „Judančio pasaulio ritmais“ 

(Grigiškių meno mokykla), „Dviese bus smagiau“ (Pabradės meno mokykla), respublikiniuose 

programinės pjesės festivaliuose „ Muzika - vaizduojamasis garsų pasaulis“. 

Mokykla ne tik ugdo jaunuosius menininkus, bet ir vykdo švietėjišką veiklą: suorganizavo 

11 tarptautinių pučiamųjų orkestrų festivalių „Atataria vamzdžiai“, 11 muzikos festivalių 

„Užutrakio vakarai“, 8 tarptautinius džiazo žvaigždžių koncertų ciklus ,,Galvės Jazz fiesta“, 3 

muzikos renginių ciklus ,,Ruduo – žiema“, 2 festivalius „Jaunas folkloras arba fantazijos 

folkloro pagrindu“. Taip pat aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja kūrybines 

stovyklas, skatina kūrybiškumą ir meninę saviraišką, organizuoja koncertus mokykloje, 

miestelyje, bažnyčioje, darželiuose ir kitose Trakų rajono įstaigose.  

Mokykloje veikia savivaldos institucijos, kuriose sėkmingai bendradarbiauja 

administracija, mokytojai, tėvai ir mokiniai. Jos sklandžiai organizuoja ir įgyvendina mokyklos 

veiklą: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba. Mokykloje veikia metodinės grupės: fortepijono, 

pučiamųjų, akordeono ir muzikos teorijos. Muzikos mokykloje siekiama laikytis bendrų 

susitarimų: visi mokytojai dirba pagal metodinėse grupėse aptartus ir suderintus veiklos planus. 

Planuojant visą muzikos mokyklos veiklą, vadovaujamasi muzikos mokyklos prioritetais, kurie 

iškeliami atsižvelgiant į mokyklos ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus.  

Muzikos mokykla bendradarbiauja su rajono švietimo įstaigomis, palaikomi glaudūs ryšiai 

su vietos bendruomene. Pasirašyta 11 sutarčių: su Rūdiškių lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Rūdiškių 

gimnazija, VŠĮ „Sodžiaus meistrai“, Paluknio Medeinos vidurine mokykla, Paluknio vidurine 

mokykla, Rūdiškių seniūnija, Rykantų daugiafunkciu centru, Rūdiškių biblioteka, Trakų kultūros 

rūmais, Paluknio lopšeliu-darželiu, Onuškio Donato Malinausko gimnazija. 



Muzikos mokykla turi savas tradicijas, kurios puoselėjamos, siekiant nuolat ugdyti 

mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumo jausmą. Kasmet vyksta tradiciniai renginiai: Rugsėjo 

1-osios šventė, Mokytojo diena, Kalėdiniai koncertai, renginiai-programos, skirtos Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, koncertai, skirti Motinos dienos progai, edukaciniai koncertai 

Rūdiškių ir Paluknio lopšeliuose-darželiuose, bendradarbiavimo pagrindais su Vilniaus B. 

Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla („Trimitininkų koncertai“), mokslo metų pabaigos 

renginys Rūdiškių bažnyčioje.  

Informacija apie muzikos mokyklą skelbiama rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. 

Muzikos mokyklos svetainėje www.rudiskiumm.lt 

2. 2007-2012 m. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO  

VEIKSMINGUMO ANALIZ Ė 

Įgyvendinant 2007–2012 metų strateginius siekius: 

▪ pagerintos darbo sąlygos: mokykla įsikūrė Rūdiškių gimnazijos bendrabučio patalpose, 

visi mokytojai turi savo atskirus darbo kabinetus, mokomieji kolektyvai turi patalpas 

repeticijoms, suremontuoti 5 kabinetai, pakeisti šviestuvai; 

▪ atidarytas muzikos mokyklos Paluknio skyrius, įsikūręs renovuotose patalpose; 2014 m. 

įsteigtas direktoriaus pavaduotojo etatas;  

▪ pagerinta materialinė bazė: įsigyta naujų ir kokybiškų muzikos instrumentų: pianola 

„Roland“, 2 pianinai, 2 tūbos, 4 kornetai, 2 eufonijos, 4 akordeonai; 20 pultų natoms, įgarsinimo 

aparatūros komplektas, 6 mikrofonai, 3 partitūros orkestrui, 3 kompiuteriai, 1 projektorius, 2 

muzikiniai centrai, kopijavimo aparatas, 3 spausdintuvai, atnaujinti mokyklos baldai: 60 kėdžių, 

5 rašomieji stalai, mokyklinė lenta, biuro sekcija; 

▪ mokytojai nuolat atnaujina ir individualizuoja ugdymo turinį, naudoja įvairius mokymo  

metodus, dažnai užsiėmimuose naudoja IKT, surengė edukacinius renginius; 

▪ dalykų mokytojai su ugdytiniais aktyviai dalyvauja įvairiose respublikiniuose 

konkursuose, festivaliuose, kuriuose tapo diplomantais ir laureatais;  

▪ įkurti keturi nauji kolektyvai: akordeonininkų orkestras, styginių kvintetas bei Paluknio  

skyriuje akordeonininkų ir gitaristų kvintetai; 

▪ dalis mokyklą baigusių moksleivių tęsia mokslus aukštesnėse ar aukštosiose meninio 

ugdymo mokyklose, bei dalyvauja mokyklos meno kolektyvų veikloje; 

▪ mokytojai aktyviai dalyvavo profesinių kompetencijų kursuose, seminaruose bei 

rajoninių ir respublikinių konkursų komisijų sudėtyje . 

 

 

 



Veikla 2013–2014 mokslo metais 

ĮVYKIAI STATISTIKA, KITA INFORMACIJA 

1. Muzikiniai meno projektai 

1.1. Tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis 
“Atataria Vamzdžiai” 

 11 orkestrų, 600 dalyvių. 

 

1.2. Muzikos festivalis “Užutrakio vakarai” Surengta 14 koncertų, dalyvavo užsienio 
ir Lietuvos profesionaliosios muzikos 
atlikėjai. 

1.3. Tarptautinis džiazo žvaigždžių koncertų 
ciklas „Galvės džiaz fiesta“ 

Surengta 10 koncertų, dalyvavo užsienio 
ir Lietuvos džiazo  muzikos atlikėjai. 

2.Ugdymo turinio orientavimas į saviraišką ir meninę praktiką. 

2.1. koncertai: 

2.1.1. mokykloje 8 (dalyvavo 240 )  

2.1.2. mieste ir rajone 13 (dalyvavo  180 ) 

2.1.3. respublikoje 12 (dalyvavo  58  ) 

3. Konkursai, festivaliai 

3.1.respublikiniai konkursai 4 (dalyvavo  30  ) 

3.2. tarptautiniai konkursai 2 (dalyvavo 2) 

3.3. respublikiniai festivaliai 4 (dalyvavo 80)  

3.4. tarptautinis festivalis 1 (dalyvavo 14) 

 

3. APLINKOS (IŠORINI Ų IR VIDINI Ų VEIKSNI Ų) ANALIZ Ė 

Išorini ų veiksnių analizė 

Politiniai-teisiniai, socialiniai veiksniai. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos Seimo 

patvirtinta Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, kurioje nustatyti Lietuvos švietimo 

politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos ir finansavimo kryptys. 

Vienu iš tikslų užsibrėžia stiprinti vaikų ir jaunimo neformalųjį švietimą, kad mokiniai, bei 

jaunimas turėtų palankiausias galimybes realizuoti individualius gebėjimus.  

Ekonominiai veiksniai. Užtikrinant nacionalinės kultūros plėtrą ir socialinę pažangą didėja 

poreikis ugdyti savarankišką, sąmoningą, meniškai išprususį bei išsilavinusį toliau mokytis ir 

dirbti pasirengusį Lietuvos ir pasaulio kultūros vertybes suprantantį pilietį, kuris ateityje turės 

didesnę galimybę integruotis į kultūrinę meninę veiklą.  

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos veiklos finansavimo šaltiniai yra Trakų rajono 

savivaldybės lėšos, Mokinio krepšelio lėšos, mokinių tėvų įnašai ir lėšos gautos už mokyklos 

teikiamas paslaugas. Tačiau šių lėšų nepakanka ugdymo poreikiams patenkinti, todėl 



siaurinamos programų apimtis, dažnai muzikos mokykloms būdingą individualų ugdymą keičia 

grupinis mokymas, kuris ne visada užtikrina ugdymo kokybę.  

Socialiniai veiksniai. Augantis nedarbas ir mažėjantis gimstamumas, migracija sukelia tam 

tikras problemines situacijas. Mokiniams reikalingas vis didesnis kryptingas užimtumas, 

užkertantis kelią psichoaktyvių medžiagų vartojimui. Išvykus tėvams, vaikams vis dažniau 

prireikia psichologų pagalbos, todėl muzikos mokyklos lankymas, muzikavimas bendraminčių 

grupėje, individualūs pokalbiai su mokytoju padeda mokiniui jaustis saugesniu, pasitikėti savo 

jėgomis.  

Technologiniai veiksniai. Pastaruoju metu naujos informacinės technologijos vis labiau lemia 

Lietuvos visuomenės funkcionavimą, užtikrina praktiškai neribotą mokslinės, meninės, 

muzikinės informacijos sklaidą, greitina reikalingos informacijos paieškas. Vis plačiau taikomos 

ir diegiamos modernios informacinės ir meno technologijos įgalina kurti naujas meninės 

saviraiškos formas, plėsti meno pasiekimų ir mokslo prieinamumą šalies gyventojams, užtikrinti 

nacionalinių kultūros vertybių sklaidą. Mokykla siekia užtikrinti kompiuterinių ir 

audiovizualinių technologijų panaudojimą muzikinio ugdymo procese. 

Vidin ės aplinkos analizė 

Organizacinė struktūra. Mokykloje dirba: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. 

buhalterė, veikia keturios metodinės grupės, kurios apjungiamos pagal specialybes (fortepijono - 

styginių, pučiamųjų, teorinio ir akordeono).  

Žmonių ištekliai. Įstaigoje dirba 19 darbuotojų. Mokyklos administraciją sudaro: 

direktorius (III vadybinė kategorija), direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokykloje dirba 

buhalterė ir 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.  

Pedagoginiai darbuotojai. 15 mokytojų, iš jų 5 mokytojai dirba Paluknio skyriuje. Aukštąjį 

išsilavinimą turi 14 mokytojų. 8 mokytojai dirba pagrindinėse pareigose, 7 mokytojams 

mokykla – nepagrindinė darbovietė. Kvalifikacinės kategorijos: 9 – mokytojai, 5 – vyresnieji 

mokytojai, 1- metodininkas, 1 – metodininkė koncertmeisterė.  

Planavimo sistema. Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama strateginį veiklos planą, metinės 

veiklos planą, ugdymo planą, pedagogų atestavimo programą, metodinių grupių veiklos 

planus, metines ir ketvirtines biudžeto išlaidų sąmatas.  

Finansiniai ištekliai. Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos veikla finansuojama iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, Mokinio krepšelio ir spec. lėšų (mokestis už mokslą, be to, įstaiga 

yra labdaros ir paramos gavėja ). Planuojant vidinį lėšų paskirstymą tenka griežtai išskirti 



finansavimo prioritetus, pirmenybę teikiant ugdymo procesui organizuoti ir mokytojų 

(koncertmeisterių) bei aptarnaujančio personalo darbui apmokėti. Muzikos instrumentams, 

garso įrašams įrangai įsigyti, pastatų remontui panaudojamos spec. programos lėšos. Lėšos, 

gautos už neformalųjį ugdymą padengiančią tėvų mokesčio kompensacijos dalį, naudojamos 

darbo užmokesčiui.  

Technologiniai veiksniai. Rūdiškių mokykloje kompiuterizuotos 4 darbo vietos (direktoriaus, 

raštinės, direktoriaus pavaduotojo, vyr. buhalterio, mokytojų savišvietai). Įdiegtas interneto 

ryšys, atnaujintos kompiuterinės programos. Mokytojai gali naudotis kompiuteriu su internetiniu 

ryšiu. Įstaiga turi 2 telefono aparatus, 1 fakso aparatą, 2 kopijavimo aparatus, 1 daugialypės 

terpės projektorių, 2 skenerius, 2 muzikinius centrus, įgarsinimo aparatūros įrangos komplektą.  

4. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI 

Įstaigos ugdymo struktūra. Mokykla teikia šias muzikinio ugdymo paslaugas: pradinio (1–3 

mokymo metai), pagrindinio (4–7 mokymo metai) ir išplėstinio muzikinio ugdymo (8, 9 

mokymo metai). Programų branduoliu laikoma pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo 

programos. 

Vaikų pri ėmimas į muzikos mokyklą. Vaikai į muzikos mokyklą priimami atrankos būdu, 

vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. S1-134  

„Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos aprašas“ patvirtintu 

aprašu. 

Mokestis už mokslą. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 

d. sprendimu Nr.S1-386 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Trakų meno ir 

Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra nustatytas mokestis už mokslą 

muzikos mokykloje ir taikomos mokesčio už mokslą lengvatos.  

Mokini ų skaičiaus lyginamoji lentelė.  

 

Muzikos 
instrumentas 

 

Mokini ų skaičius 

Programas 

pradinis muzikinis ugdymas pagrindinis muzikinis 
ugdymas 

Mokslo metai 2011–
2012 

2012– 
2013 

2013–
2014 

2011–
2012 

2012–
2013 

2013–
2014 

2011–
2012 

2012–
2013 

2013-
2014 

Fortepijonas 37 37 34 16 17 13 21 20 21 

Styginiai 
instrumentai 

8 18 18 3 13 13 5 5 5 

Pučiamieji 26 22 28 10 10 15 16 12 13 



instrumentai 

Akordeonas 22 22 27 16 13 14 6 9 13 

Iš viso 93 99 107 45 53 55 48 46 52 

 
5. SSGG ANALIZĖ  

 

STIPRYBĖS 
 

SILPNYBĖS 
 

▪ Kvalifikuotas ilgametę darbo patirtį turintis 

pedagoginis personalas ir jo vadovas.  

▪ Aktyvi koncertinė veikla ne tik mokykloje, 

bet ir už jos ribų.  

▪ Puoselėjamos mokyklos tradicijos.  

▪ Bendradarbiaujama su rajono seniūnijomis ir 

kitomis institucijomis, Lietuvos kultūros bei 

švietimo įstaigomis. 

▪ Saugi muzikos mokyklos išorinė aplinka ir 

teritorija. 

▪ Kasmet mokykloje atnaujinama materialinė, 

techninė bazė. 

▪ Aktyvus muzikinės švietėjiškos veiklos ir 

meninės labdaros plėtojimas. 

▪ Projektinė veikla respublikiniu, bei 

tarptautiniu mastu. 

▪ Ryšiai su visuomene ir mokinių tėvais. 

▪ Stipri kūrybiškumo atmosfera ir šiltas 

mikroklimatas.   

 

▪ Dėl nepakankamo finansavimo, kai kurie 
dalykai mokomi pagal minimalų ugdymo 
planą. 
▪ Didėja mokinių skaičius, kurių tėvai išvykę 
dirbti į užsienį, todėl jie nepakankamai 
parengia namų užduotis.  
▪ Nepakankama patalpų akustinė izoliacija. 
▪ Prastos mokinių, gyvenančių kaimo 
vietovėse susisiekimo su muzikos mokykla 
galimybės.  
▪ Nepakankamai efektyvi mokytojų ir 
mokinių skatinimo sistema. 
▪ Ugdymo planai yra ribojami vidinių 
mokyklos resursų. 
▪ Materialinių ir finansinių išteklių trūkumas 
vykstant į konkursus, koncertines keliones. 
▪ Neturime koncertinės salės, todėl renginius 
tenka rengti kitose įstaigose. 
▪ Nėra galimybės aprūpinti reikalingais 
muzikos instrumentais visus socialiai remtinus 
mokinius.  

 

GALIMYB ĖS 
 

 

GRĖSMĖS 
 

 

▪ Tobulinti pamokos vadybą, planavimą, 
organizavimą, mokinių įsivertinimo sistemą, 
įvairinti mokymo metodus. 
▪ Įdiegti elektroninį dienyną. 
▪ Tobulinti ugdymą, atsižvelgiant į  įvairių 
gebėjimų mokinių poreikius. 
▪ Modernizuoti  ir aprūpinti dalykinius 
kabinetus reikalinga metodine, vaizdine, 
kompiuterine įranga. 

 

▪ Mokinių tėvai nepajėgia įsigyti brangstančių 
muzikos instrumentų. 
▪ Nepakanka lėšų mokytojų kvalifikacijai 
tobulinti. 
▪ Nepakankami mokytojų gebėjimai 
mokyklos įsivertinimo srityje.  
▪ Gilėjant socialinei diferenciacijai 
visuomenėje, per mažai dėmesio skiriama 
dvasinėms vertybėmis. 



▪ Rėmėjų paieška, galimybė ieškoti papildomo 
finansavimo. 
▪ Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais. 

▪ Didėja mokinių krūvis bendrojo ugdymo 
mokyklose. 
▪ Mažėjantis mokinių skaičius rajone. 

 

III. STRATEGIN ĖS IŠVADOS 

Ruošiant strategines išvadas buvo remiamasi nustatytomis muzikos mokyklos stiprybėmis, 

atsižvelgiama į išskirtas veiklos tobulinimo galimybes. Vertinant muzikos mokyklos SSGG 

analizę buvo atitinkamai parenkamos strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės. 

Apibendrindama situacijos analizę darbo grupė išskyrė dvi pagrindines strategines išvadas ir 

ateities projekcijas.  

Vertybinio pagrindo formavimas 

Pastarųjų metų patirtis analizuojant mokymosi pasiekimų pokyčius, atskleidė vieną 

svarbiausių besikeičiančioje socialinėje, ekonominėje, politinėje situacijoje stabilumą ir augimą 

užtikrinančių pamatų - vertybinį pagrindą. Muzikos mokykla, yra vienas iš Rūdiškių seniūnijos 

kultūros židinių, puoselėja tradicijas, organizuoja įvairius renginius tiek mokyklos, tiek rajono 

visuomenei, bendradarbiauja, visų pirma su vietos įstaigomis ir organizacijomis. Mokyklos 

palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais, duoda abipusę naudą ne tik mokinių saviraiškai, bei 

patriotizmui, jo pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti. 

Ugdymo kokybės užtikrinimas 

Muzikos mokyklos bendruomenės nariai išskiria kelis svarbiausius ugdymo kokybę 

lemiančius veiksnius: 

▪ mokymosi formos ir aplinka; 

▪ personalo kvalifikacija; 

▪ individualizuoti ugdymo turinį; 

▪ mokymosi motyvacijos skatinimas. 

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA  

FILOSOFIJA 

„Muzikos kelias – prasmės ir vilties kelias. Kurio eidami suteikiame džiaugsmą kitiems ir patys 

praturtėjame“. Balys Dvarionas. 

MISIJA  

Muzikos mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti 

neformaliojo švietimo paslaugas; ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybingą asmenybę, 



suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

VIZIJA  

Muzikos mokykla yra besimokančio jaunimo meninės kompetencijos įgijimo ir plėtojimo 

centras, kuris muzikinės, meninės kultūros paveldą derina su geriausiais meninio ugdymo 

pasiekimais Lietuvoje ir Europoje, atsižvelgdamas į rinkos poreikius. Savo ugdomuoju poveikiu 

ir mokyklos edukacine aplinka padeda kūrybiškai spręsti savo problemas ir prisitaikyti prie 

kintančios aplinkos. 

VERTYBĖS 

Kūrybiškumas, tobulėjimas, demokratiškumas, dvasingumas, tolerancija. 

PRIORITETAI 

Ugdymo proceso kokybė, mokinių meninių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas 

 ir lietuviškų meninių tradicijų puoselėjimas. 

V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. UGDYMO(SI) KOKYBĖS TOBULINIMAS 

1.1. Dalykų ugdymo programų atnaujinimas ir tobulinimas. 

1.2. Skatinti naujų meninių kolektyvų kūrimąsi ir plėtoti jau esančių veiklą. 

1.3. Skatinti ansamblinį muzikavimą. 

1.4. Rengti gabiausius mokinius tolimesniam mokymuisi aukštesnėse muzikinio ugdymo 

įstaigose. 

1.5. Mokinių skatinimo sistemos tobulinimas.  

1.6. Tėvų švietimas, informavimas, glaudus bendradarbiavimas. 

 

2. SAUGI IR PATOGI UGDYMO APLINKA 

2.1. Gerinti mokyklos instrumentarijų. 

2.2. Gerinti aprūpinimą muzikine literatūra. 

2.3. Kurti patrauklesnę muzikos istorijos, solfedžio kabinetų edukacinę aplinką. 

2.4. Užtikrinti mokinių saugumą. 

2.5. Plėtoti informacinio ryšio sistemą, aprūpinti mokyklą kompiuterinė technika. 

 

3. MUZIKINĖS ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS PLĖTOJIMAS 

3.1. Ugdyti ir ugdytis menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą. 



3.2. Skatinti mokytojus rengti solistus ir meninius kolektyvus respublikiniams bei 
tarptautiniams konkursams, festivaliams. 

3.3. Vykdyti vaikų ir jaunimo socializaciją. 

4. PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS IR DALYKINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

4.1. Plėtoti mokytojų kompetencijas. 

4.2. Organizuoti gerosios darbo patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų. 

4.3. Mokytojų atestacijos perspektyvinės programos įgyvendinimas. 

 
 
 

 



VI. STRATEGINI Ų TIKSL Ų IR UŽDAVINI Ų ĮGYVENDINIMO PRIEMONI Ų PLANAS 

I.  UGDYMO(SI) KOKYB ĖS TOBULINIMAS 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 
terminai 

Atsakingi 
asmenis 

Vertinimo rodikliai 
(laukiami rezultatai) 

Lėšų 
poreiki

s ir 
numato

mi 
finansa
vimo 

šaltiniai 

Dalykų ugdymo 

programų atnaujinimas ir 

tobulinimas 

Turimų  programų analizė; naujausių 

metodikų taikymas; maksimalus programų 

pritaikymas ugdytiniams, atsižvelgiant į jų 

gebėjimus, bei galimybės. 

2015–2017 
Administracija, 
dalykų 
mokytojai 

Bus atnaujintos muzikos 

istorijos, solfedžio, 

fortepijono, smuiko 

dalykų ugdymo 

programos. Ugdymo 

proceso kokybės 

gerėjimas, 

mokinių motyvacija  

mokytis 

Žmogiš
kieji 
ištekliai 

 

Skatinti naujų meninių 

kolektyvų kūrimąsi ir 

plėtoti jau esančių veiklą. 

Tobulinti meninių kolektyvų programas; 

įtraukti į jų veiklą kuo daugiau ugdytinių. 
2015–2017 

Administracija, 
dalykų 
mokytojai 

Didės ugdytinių 

mokymosi motyvacija; 

aktyvės koncertinė 

veikla. 

Žmogiš
kieji 

ištekliai 

 

Skatinti ansamblinį Tobulinti ir rengti naujas ansamblių 2015–2017 
Administracija, 

dalykų 
Didės ugdytinių Žmogiš

kieji 



muzikavimą. programas; skatinti dalyvauti šeimos 

narius ansambiliniame muzikavime, steigti 

įvairių sudėčių ansamblius 

mokytojai mokymosi motyvacija; 

aktyvės koncertinė 

veikla; plėsis koncertinis 

repertuaras. 

ištekliai 

 

Rengti gabiausius 

mokinius tolimesniam 

mokymuisi aukštesnėse 

muzikinio ugdymo 

įstaigose. 

 

Parengti ir pritaikyti naujas ugdymo 

programas, gabiausiems mokiniams . 
2015-2017 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Padės mokiniams 

pasirengti stojimui į 

aukštesniąsias muzikinio 

ugdymo įstaigas. 

Žmogiš
kieji 
ištekliai 

 

Mokinių skatinimo 

sistemos tobulinimas.  

 

Sukurti mokymosi pažangą skatinančią 

ugdymo(si) aplinką.  
2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Mokiniai supras 

mokymosi sėkmės vertę 

Žmogiš
kieji 
ištekliai 

 

Tėvų švietimas, 

informavimas, glaudus 

bendradarbiavimas. 

Organizuoti  koncertus-susirinkimus 

tėvams, organizuoti šventės, išvykas, 

pasitarimus. 

 

2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Įtraukiant tėvus į 

mokyklos veiklą gėrės 

ugdymo proceso 

organizavimas, gėrės 

ugdymo proceso kokybė.  

Žmogiš
kieji 
ištekliai 

 

 

II.  SAUGI IR PATOGI UGDYMO APLINKA 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 
terminai  

Atsakingi 
asmenis 

Vertinimo rodikliai 
(laukiami rezultatai)  

Lėšų 
poreikis 

ir 



numatomi 
finansavi

mo 
šaltiniai 

Gerinti mokyklos 

instrumentarijų  

Įsigyti kokybiškų muzikos instrumentų: 4 

pianinus, 6 pučiamuosius instrumentus, 3 

gitaras, 3 smuikus, 4 akordeonus 

2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Kokybiški muzikos 

instrumentai leis 

pasiekti geresnių 

ugdymo ir 

muzikavimo rezultatų. 

Įstaigos 
pajamos 

SB lėšos 

 

Gerinti aprūpinimą 

muzikine literatūra.  

Papildyti vadovėliais, natomis, chorinėmis 

ir orkestrinėmis partitūromis. 
2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Plėsis mokomasis ir 

koncertinis 

repertuaras. 

Įstaigos 
pajamos 

SB lėšos 

 

Kurti patrauklesnę 

muzikos istorijos, 

solfedžio kabinetų 

edukacinę aplinką. 

Kompaktinių plokštelių muzikos istorijos 

pamokoms papildymas, mokomosios 

metodinės literatūros atnaujinimas, 

viktorinų ir olimpiadų organizavimas 

muzikos teorijos pamokose.  

 

2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Patraukli atnaujinta 

mokymosi aplinka. 

Geresnis ugdymo 

proceso 

organizavimas; gerės 

muzikinio ugdymo 

kokybė; gerės pamokų 

lankomumas grupinėse 

pamokose.  

Žmogiškie
ji ištekliai, 

Paramos 
lėšos. 

 

Užtikrinti mokinių 

saugumą. 

Mokinių saugumui užtikrinti įrengti 

stebėjimo įrangą. 
2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

Gera mokyklos 

lankytojų kontrolė. 

Įstaigos 
pajamos 



taryba SB lėšos 

 

Plėtoti informacinio ryšio 

sistemą, aprūpinti 

mokyklą kompiuterinė 

technika. 

Mokykloje įrengti bevielį internetą; įsigyti 4 

kompiuterius; įrengti 3 interaktyvias  lentas 

grupinių užsiėmimų klasėse, įsigyti 

projektorių ir  pastatomą projektoriaus 

ekraną. 

2015-2017 

Administracija, 

Mokyklos 

taryba 

Gerės mokyklos 

informacinis 

aprūpinimas. 

Įstaigos 
pajamos 

SB lėšos 

 

III.  MUZIKIN ĖS ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS PL ĖTOJIMAS 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 
terminai 

Atsakingi 
asmenis 

Vertinimo rodikliai 
(laukiami rezultatai) 

Lėšų 
poreikis 

ir 
numato

mi 
finansavi

mo 
šaltiniai 

Ugdyti ir ugdytis menines 

kompetencijas per konkursinę, 

projektinę, koncertinę veiklą. 

Plėsti koncertinį repertuarą; 

tenkinti kiekvieno ugdytinio 

poreikį muzikuoti; paskatinti 

mokytojus rengti daugiau koncertų. 

2015-2017 

Administrac

ija, dalykų 

mokytojai 

Geriau tenkinami 

miestelio bendruomenės 

kultūriniai poreikiai; 

mokykla taps  seniūnijos 

bendruomenės kultūros 

židiniu.  

Žmogiški
eji 

ištekliai 

 



Skatinti mokytojus rengti solistus 

ir meninius kolektyvus 

respublikiniams bei 

tarptautiniams konkursams, 

festivaliams. 

Sudaryti materialines sąlygas 

išvykti į konkursus, festivalis. 
2015-2017 

Administrac
ija, dalykų 
mokytojai 

Ugdymosi kokybės 

gerinimas; mokymosi 

motyvacijos skatinimas. 

Žmogiški
eji 

ištekliai 
Įstaigos 
pajamos 
SB lėšos 
2 proc. 
lėšos 

Padėti mokytojams rengti naujus 

edukacinius, bei muzikinius 

projektus. 

2015-2017 
Administrac
ija, dalykų 
mokytojai 

Puoselėjama lietuviška 

muzika; populiarės 

įvairūs muzikos 

instrumentai; daugiau 

vaikų norės lankyti 

muzikos mokyklą.  

Žmogiški
eji 

ištekliai 

 

Organizuoti respublikinį edukacinį 
projektą „Jaunas folkloras arba 
fantazijos folkloro pagrindu“.   

2015-2017 
Administraci
ja, kol. 
vadovai. 

Konkursai ir festivaliai 

paskatins mokinius 

aktyviai domėtis 

kameriniu muzikavimu, 

suteiks platesnes 

galimybes susipažinti su 

lietuvių ir pasaulinės 

muzikos pavyzdžiais, 

plės mokinių muzikinį 

meninį akiratį.  

Žmogiški

eji 

ištekliai, 

dalyvio 

mokestis, 

įstaigos 
pajamos 

SB lėšos, 

projektins 

finansavi
mas. 

Organizuoti jubiliejinius mokyklos 
choro ir pučiamųjų orkestro 
renginius. 

2015 m. 
Administraci
ja, kolektyvų 
vadovai. 

Organizuoti edukacines pamokas – 
koncertus vaikų darželiuose, 
mokyklose. 

kasmet Dalykų 
mokytojai 

Organizuoti tarpmokyklinį 
festivalį-konkursą „Trimitininkų 
Kalėdos“. 

kasmet Dalykų 
mokytojai 

Organizuoti jaunųjų pianistų 
fortepijoninės muzikos festivalį 
„Muzikinis momentas“ 

kasmet Dalykų 
mokytojai 

Organizuoti tarpmokyklinį festivalį 
„Akordeonininkų pavasaris“ 

2016-2017 Dalykų 
mokytojai 



Organizuoti tarptautinį pučiamųjų 
orkestrų festivalį „Atataria 
vamzdžiai“ 

kasmet Administraci
ja.  

 

Dalyvauti respublikiniame 
pučiamųjų orkestrų čempionate. kasmet 

Direktorius, 
kolektyvo 
vadovai 

Dalyvauti respublikiniame 
konkurse „Dainų dainelė“ 

2016 m. Direktorius, 
kolektyvo 
vadovai. 

Dalyvauti respublikiniame J. 
Pakalnio pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų konkurse. 

2016 m. 
Dalykų 
mokytojai 

Dalyvauti respublikinėje 
moksleivių „Danų šventėje“  

2016 m. Kolektyvų 
vadovai 

Vykdyti vaikų ir jaunimo 

socializaciją. 

Kurti bendrus projektus su kitomis 

švietimo įstaigomis, organizuojant 

renginius vaikų globos namuose. 

Dalyvauti projektuose įgyvendinant 

smurto, patyčių, žalingų įpročių 

prevencijos programose. 

2015-2017 

Administrac
ija, dalykų 
mokytojai, 
Mokyklos 
taryba. 

Tęsti dalyvavimą 

projekte „Padėkime 

vaikams“. Vaikai ir 

jaunimas išmoks pažinti 

ir užjausti silpnesnius už 

save, atkreipti dėmesį į 

greta mūsų globos 

namuose augančius 

vaikus. 

Žmogiški
eji 

ištekliai 

 

IV.  PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS IR DALYKIN ĖS KVALIFIKACIJOS K ĖLIMAS 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės Įvykdymo 
terminai 

Atsakingi 
asmenis 

Vertinimo rodikliai 
(laukiami rezultatai) 

Lėšų 
poreiki

s ir 
numato



mi 
finansa
vimo 

šaltiniai 

Plėtoti mokytojų kompetencijas 

Sudaryti sąlygas ir skatinti 

mokytojus kelti kvalifikacinę 

kompetenciją. 

2015-2017 Administrac
ija, MAK 

Augs mokytojų dalykinė 

kompetencija; gėrės 

ugdymo proceso kokybė.  

Žmogiš
kieji 

ištekliai 

 

Organizuoti gerosios darbo 

patirties sklaidą mokykloje ir už 

jos ribų. 

Skatinti mokytojus pravesti atviras 

pamokas, skaityti metodinius 

pranešimus mokykloje ir už jos 

ribų, bendradarbiauti ir keistis 

dalykine patirtimi su kitų mokyklų 

pedagogais   

2015-2017 Administrac
ija, MAK 

Augs mokytojų dalykinė 

kompetencija; gerės 

ugdymo proceso kokybė. 

Žmogiš
kieji 

ištekliai 

 

Mokytojų atestacijos 

perspektyvinės programos 

įgyvendinimas  

Mokytojai sistemingai  ir planingai 

didina savo dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, vykdo 

kvalifikacinei kategorijai keliamus 

reikalavimus.  

2015-2016 Administrac
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VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS 

Strateginio įstaigos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Strateginio planavimo grupė pristato mokyklos strateginio 
plano įgyvendinimo ataskaitą mokyklos tarybos susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip 
įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar 



mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir 
atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą.  
 

VIII. LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendindama strateginį planą mokykla išliks stipri: geras mokyklos mikroklimatas, saugi darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai ir gera 
ugdymo kokybė, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas stiprins mokyklos pozicijas. Gerės mokinių pasiekimai, kils mokyklos kultūra, mokinių 
tėvai aktyviau dalyvaus mokyklos veikloje. 
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