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LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

  

Lazdijų meno mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio muzikos, dailės ir šokio 

ugdymo programos, neformalaus suaugusiųjų ir vaikų ugdymo programos. Mokosi 415 mokinių.  

Lazdijų meno mokyklos veiklos planas (toliau – planas) parengtas kalendoriniams 2022 

metams, atsižvelgus į Lazdijų meno mokyklos 2020-2022 metų strateginį planą, į Lazdijų rajono 

savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos 

išorinio vertinimo išvadas, bendruomenės poreikius, pandemijos situaciją šalyje, nuotolinį 

ugdymą(si), švietimo politiką.  

Planas parengtas atsižvelgus į Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“ keliamus švietimo ir mokymo tikslus: veikli, solidari, besimokanti visuomenė, 

orientacija į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą, veiksmingos visą gyvenimą sistemos 

kūrimas, visų besimokančių asmenų gabumus atskleidžiančių programų kūrimas bei Valstybinėje 

švietimo 2013–2022 metų strategijoje keliamus tikslus: didinti mokytojų profesionalumą; puoselėti 

partnerystę, įsivertinimu ir duomenų analize grįstą švietimo kokybės kultūrą; plėtoti švietimo 

prieinamumą ir lygias galimybes; skatinti mokymąsi visą gyvenimą.  

Planą įgyvendins mokyklos bendruomenė: mokyklos administracija, mokytojai, mokinių 

tėvai (globėjai), mokyklos savivaldos institucijos. Prie plano įgyvendinimo prisidės socialiniai 

partneriai. Veiklos planą parengė Lazdijų meno mokyklos direktoriaus  2021 m. lapkričio 17 d. 

įsakymu Nr. LMMV1-62 patvirtinta darbo grupė.   

Mokyklos 2022 metų veiklos planas suderinamas su mokyklos taryba ir tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu. 

Įgyvendinant Lazdijų meno mokyklos 2021 metų veiklos planą buvo siekiama įgyvendinti 

tikslus – ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui 

realizuoti individualius gebėjimus; mokyklos, kaip aktyvios ir atviros bendruomenės meninių 

kompetencijų ugdymas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą; mokyklos edukacinių erdvių 

kūrimas, puoselėjimas. Šių tikslų įgyvendinimui buvo iškelti metiniai uždaviniai ir numatomos 

priemonės jiems pasiekti, kuriuos įgyvendinant teko atsižvelgti į pandeminę situaciją šalyje. 

Mokyklai teko taikyti nuotolinį ugdymą(si), aprūpinti mokinius mokymo priemonėmis (muzikos 
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instrumentais), mokytojams pasitelkti IT kompetencijas, reikalingas ugdymo procesui organizuoti 

nuotoliniu būdu, metodinių grupių darbą, koncertus, parodas organizuoti virtualiai, spręsti egzaminų 

organizavimo nuotoliniu būdu ir kt. problemas.  

Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą pasiekti numatyti tikslai ir uždaviniai: 

Lazdijų meno mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo 72 renginiuose, koncertuose, iš kurių 

pati mokykla ir jos skyriai Veisiejuose, Seirijuose, Krosnoje, Šeštokuose organizavo 30. Dailės 

skyriaus mokytojai su mokiniais dalyvavo 40 dailės darbų parodose, iš kurių 37 organizavo patys. 

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, dalis renginių bei dailės parodų sėkmingai organizuotos 

virtualioje erdvėje. Dėl pandeminės situacijos negalėdami organizuoti išvykų į profesionalaus meno 

įstaigas, suorganizavome nuotolinius susitikimus su profesionaliais menininkais: dalyvavome 

Vilniaus dailės akademijos organizuotoje edukacinėje iniciatyvoje ,,Priartėk“, suorganizavome 

susitikimus su Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos akordeono specialybės bei 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto taikomosios grafikos studentais. Suorganizuotas 

susitikimas su Vokietijos Respublikos Detmoldo muzikos akademijos studentu, pianistu Matu 

Kaženausku bei surengtas jo profesionalios muzikos koncertas ,,Glūdumoj“ Veisiejų skyriuje. 

Choreografijos skyriaus moksleiviams suorganizuota integruota pamoka su choreografe Vilija 

Jakubauske.  

Lazdijų meno mokyklos auklėtiniai dalyvavo 8 tarptautiniuose, 27 respublikiniuose 

konkursuose bei festivaliuose, kuriuose laimėta: 1 – Grand Prix, 7 – I vietos, 15 – II vietų, 9 – III 

vietos, 4 laureatų diplomai. Mokiniai dalyvavo 5 rajoniniuose konkursuose, kuriuose pelnytos: 4 – I 

vietos, 5 – II vietos, 3 – III vietos, 1 - diplomas. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų meno mokyklos Seirijų skyriuje mokiniai gali pasirinkti 

naują formalųjį švietimą papildančio ugdymo trombono programą. Lazdijų meno mokykloje siekiant 

ugdymo patrauklumo ir prieinamumo mokiniai muzikuoja įvairios sudėties ansambliuose (2021 

metais gitaros ir saksofono klasės mokiniai, smuikininkai ir akordeonistai susibūrė į ansamblius, 

fortepijonistų, smuikininkų bei akordeonistų duetai paruošė koncertinius numerius). Mokykla vykdo 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą, kurios paskirtis gabiems ir itin gabiems 

muzikai mokiniams sudaryti galimybes ir sąlygas plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, 

tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Šioje programoje 2021 metais 

dalyvavo 1 mokinys.  

Lazdijų rajono savivaldybei skyrus finansavimą, Lazdijų meno mokykla sėkmingai 

nuotoliniu būdu įgyvendino dvi Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas 

,,Šilko tapyba” ir ,,Dekupažo magija“, kuriose sėkmingai mokėsi 5 Lazdijų rajono savivaldybės 

gyventojai.  
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Sėkmingai įgyvendinta Lazdijų rajono savivaldybės finansuojama Vaikų vasaros poilsio 

programa „Kūrybos paletė 3“ 2021 m. birželio-liepos mėn. 2021 07 03-06 suorganizuota Kauno 

krašto akordeono mokytojų kūrybinė stovykla ir koncertas Veisiejuose. Organizuoti du respublikiniai 

renginiai (jaunųjų pianistų konkursas ,,Allegro“ 2021-05-07  ir  IV respublikinė mokytojų 

konferencija „Kūrybiškas mokinių ugdymas meno (muzikos) mokykloje” 2021-02-17). 

Gerinant mokymosi sąlygas nupirkti akordeonai, trombonas, įgarsinimo aparatūra, 

interaktyvus ekranas.  

Vyko įvairiausios veiklos kitose aplinkose: 2021-06-17, 18, 23, 28 edukacijos Lazdijų krašto 

muziejuje, 2021-06-21, 22 pleneras „Rožinės svajonės“ Krosnoje, 2021-06-21, 29 pleneras Aštriosios 

Kirsnos dvare, 2021-09-08 meninės kalvystės mokiniai dalyvavo edukacinėje-pažintinėje išvykoje 

Druskininkuose.  

Surengti 2 koncertai mokykloje bei dalyvauta kitų įstaigų organizuojamuose tautiniuose, 

patriotiniuose renginiuose, skirtuose Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai. Minint Lietuvos valstybės 

atkūrimo dieną surengėme piešinių parodą „Kuriu Lietuvai“, dalyvavome Ingos Dargužytės atviroje 

pamokoje- iniciatyvoje ,,Piešiame Laisvės paukštį“. 

Mokykloje nuolat buvo vykdoma ugdymo proceso stebėsena: stebimos pamokos, mokinių 

atsiskaitymai, koncertai ir kita mokytojų, mokinių veikla. 2 stebėtos ir aptartos pamokos metodinėse 

grupėse. 2021-04-14 surengta atvira 4-6 klasių nuotolinė muzikos istorijos pamoka ,,Muzikos 

instrumentų šalyje“, 2021-05-20 integruota muzikos pamoka ,,Geltona pamoka“, kurioje dalyvavo 

Lazdijų, Šeštokų ir Veisiejų skyrių ankstyvojo integruoto ugdymo mokiniai ir mokytojai bei 2021-

04-20 choreografijos skyriaus ankstyvojo ugdymo mokiniams edukacinė pamoka su personažu pelyte 

,,Mine“. Siekdami užtikrinti mokymosi pažangą, tęstinumą ir dermę, visi mokytojai parengė 

individualaus ir grupinio ugdymo planus elektroniniame dienyne. Stebint mokinio individualią 

pažangą mokytojai ją fiksavo ,,Pasiekimų ir pažangos vertinimo aplanke“. Mokinių pažanga aptarta 

2 mokyklos mokytojų tarybos posėdžiuose.  

Dauguma mokytojų tobulino dalykines ir profesines kompetencijas, atsižvelgdami į skyriaus 

ir individualų kvalifikacijos tobulinimosi poreikį: per metus dalyvavo 93 dienas kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. Mokytojams buvo sudaryta galimybė tobulinti bendrąsias kompetencijas, nemokamai 

naudojantis nuotolinių mokymų platforma pedagogas.lt. 2021-12-10 mokyklos bendruomenei 

organizuotas seminaras ,,Gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“. 

2021-03-05 Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos seminare „Idėjos 2021 m. muzikiniam ugdymui: 

dalinamės gerąja patirtimi“ bei 2021-04-01 Muzikos (meno) mokyklų mokytojų IV respublikinėje 

konferencijoje „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“ mokytoja V. Česnulytė pristatė 

pranešimą „Žaismingos muzikinės programos ir nuorodos, skirtos aktyviai muzikinei veiklai dirbant 
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su 5-18 metų mokiniais“. 2 mokyklos mokytojai savo gerąja patirtimi dalijosi IV respublikinėje 

konferencijoje „Kūrybiškas mokinių ugdymas meno (muzikos) mokykloje“, kurią organizavome 

patys. 

Lazdijų meno mokyklos mokytojai dalyvavo 9 tarptautinių, respublikinių ir rajoninių 

konkursų vertinimo komisijų darbe.  

Aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais organizuotos 8 nuotolinės dailės peržiūros-

susirinkimai dailės skyriaus mokiniams ir jų tėvams. 

Dalyvauta Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių Veisiejuose ir Kapčiamiestyje, Lazdijų 

kultūros centro ir jo padalinių Veisiejuose, Krosnoje, Šeštokuose, Lazdijų viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių Krosnoje, Šeštokuose, Naujoje Kirsnoje, Lazdijų švietimo centro, Lazdijų mokyklos - 

darželio ,,Kregždutė“ bei Lazdijų r. Šeštokų mokyklų, Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijų, Veisiejų regioninio parko, 

Lazdijų rajono savivaldybės bei jos seniūnijų bendruomenių ir kt. veiklose.  

Nuolat mokyklos veikla pristatoma internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Lazdijų 

meno mokyklos facebook paskyroje per 2021 metus paskelbti 202 informaciniai įrašai. Mokyklos 

erdves puošia dailės skyriaus mokinių darbai. 

Lazdijų meno mokyklą baigė 22 mokiniai, kuriems buvo įteikti Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Lazdijų meno mokyklos 2022 metų veiklos planas atitinka Lazdijų rajono savivaldybės ir 

Lazdijų meno mokyklos 2020-2022 metų strateginio planavimo dokumentus, mokyklos 

bendruomenės poreikius. 2022 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Lazdijų rajono 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos prioritetus.   

Lazdijų meno mokyklos 2022 metų veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias 

galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus.  

Uždaviniai: 

1.1. Nuolat atnaujinti esamas ir kurti naujas mokymo programas, atsižvelgiant į ugdytinių ir 

bendruomenės kintančius poreikius; 

1.2. Stiprinti mokytojų metodinę veiklą; 

1.3. Individualios mokinio pažangos kokybės vertinimas. 
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2. Tikslas. Mokyklos, kaip aktyvios ir atviros bendruomenės meninių kompetencijų 

ugdymas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą.  

Uždaviniai: 

2.1. Aktyvinti mokyklos mokinių, meninių kolektyvų koncertinę, konkursinę veiklą;  

2.2. Užtikrinti mokyklos organizuojamų renginių tęstinumą ir naujų projektų iniciavimą;   

2.3. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą organizuojant renginius su socialiniais partneriais ir 

bendruomene. 

3. Tikslas. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas, puoselėjimas.  

Uždaviniai: 

3.1. Mokymo (si) priemonių modernizavimas;  

3.2. Veiksmingas IKT taikymas ugdymo (si) procese. 



 

 

III. PRIEMONĖS 

 

Planas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo programos uždavinius ir priemones. 

 

IV. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo 

kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė 

1. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui 

realizuoti individualius gebėjimus.  
 

Mokykloje patikslintų ir 

koreguotų ugdymo programų  

skaičius, ≥4. 

Kvalifikaciją patobulinusių 

mokytojų dalis, 90 proc. 

  

1.1. Uždavinys. Nuolat atnaujinti esamas ir kurti naujas mokymo programas, atsižvelgiant į ugdytinių ir bendruomenės kintančius 

poreikius. 

 

 Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur) 

1.1.1. Atsižvelgiant į kintančius 

poreikius bei ugdytinių gebėjimus 

ir pastangas metodinėse grupėse 

aptarti ir koreguoti FŠPU ir NU 

ugdymo programas. Naujų 

ugdymo programų tvirtinimas.   

Per metus peržiūrimų ir koreguojamų 

bei naujų ugdymo programų  skaičius 

≥4.  
Naujų ugdymo programų skaičius, 1 

vnt.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Metodinės grupės 

Iki 2022 m. rugsėjo  

1 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.1.2. Ugdymo planų ir metinių veiklos 

planų įgyvendinimas. 

 

 

Parengtas ugdymo 1 vnt. ir veiklos 

planas 1 vnt. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Ugdymo planas iki 

2022 m. rugpjūčio 

31 d., veiklos planas 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 
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 metodinių grupių 

vadovai 

 

– iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

1.2.  Uždavinys. Stiprinti mokytojų metodinę veiklą.    

 

1.2.1. Integruotų edukacinių – 

pažintinių projektų, papildančių 

pamokų turinį, kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

Mokykloje įgyvendintų projektų 

skaičius ≥ 4. 

Skyrių mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.2.2. Metodinių darbų, mokymo (si) 

priemonių rengimas.  

 

 

 

 

Metodinių darbų, mokymo(si) 

priemonių skaičius ≥4. 

 

 

 

 

Besiruošiantys 

atestacijai mokyklos 

mokytojai, vyr. 

mokytojai, mokytojai 

metodininkai ir 

ekspertas bei kiti 

mokytojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.2.3. Seminarų, kursų, mokymų 

organizavimas. 

Seminarų, kursų, mokymų, 

konferencijų skaičius ≥3.  

 

IKT ir inovatyvių mokymo(si) 

metodus ugdymo procese taikančių 

mokytojų dalis,  100 proc. 

Direktorius  

 

 

 

Skyrių mokytojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.2.4. Mokytojų atestacijos programos 

įgyvendinimas.  

Mokytojų kompetencijų plėtra, 

sudarant sąlygas įgyti aukštesnes 

kvalifikacines kategorijas. 

Parengta atestacijos programa. 
Naujai atestuotų pedagogų ≥ 1. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja, ketinanti 

atestuotis  

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.2.5.  Kryptingas kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Ne mažiau kaip tris dienas per metus 

kvalifikaciją tobulinusių pedagoginių 

darbuotojų dalis 100 proc. 

Skyrių mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

1500 

1.3. Uždavinys. Individualios mokinio pažangos kokybės vertinimas. 

Tobulinti individualios mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos fiksavimo ir vertinimo sistemą. Tobulinti mokymąsi, orientuotą į mokinio 

asmeninę pažangą.  
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1.3.1.  Pradinio ugdymo mokinių 

individualios pažangos stebėjimas 

ir fiksavimas mokinio pasiekimų 

ir pažangos aplanke. 

Pradinio ugdymo mokinių 

individualios pažangos matavimas ir 

fiksavimas pasiekimų ir pažangos 

aplanke dalis ≥ 100 proc. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Metodinės grupės 

 Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

1.3.2. Mokymosi rezultatų analizė 

perklausų, konkursų, koncertų, 

dailės peržiūrų, projektinių veiklų 

ir kt. metu. 

Individualių arba virtualių susitikimų 

su tėvais, aptariant mokinių pažangą 

dalis ≥ 60  proc. 

Visi mokytojai  Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.  Tikslas. Mokyklos, kaip aktyvios ir atviros bendruomenės meninių 

kompetencijų ugdymas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą.  

 

Padidės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių skaičius, 

dalyvaujančių edukacinėse veiklose, 5 proc.  

Padidės mokinių skaičius, dalyvaujančių koncertuose, parodose, 

konkursuose 10 proc. 

Padidės mokinių tėvų įsitraukiančių į mokyklos veiklą dalis, 10  

proc.  

2.1.  Uždavinys. Aktyvinti mokyklos mokinių, meninių kolektyvų koncertinę, konkursinę veiklą.  

 

2.1.1. Edukacinės veiklos ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo ugdytiniams. 

Edukacinių   veiklų  ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo ugdytiniams 

skaičius ≥ 5.  

Visi mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.2. Dalyvavimas rajono, šalies, 

tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose. 

Rajoninių, respublikinių, tarptautinių 

konkursų, festivalių skaičius ≥ 30.   

Visi mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.3. Naujos sudėties kolektyvų 

telkimas projektams, koncertams, 

festivaliams. 

Naujos sudėties kolektyvų skaičius  

≥ 3.  

Visi mokytojai  Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.4.  Koncertų, parodų organizavimas 

mokykloje, virtualioje ir kitose 

erdvėse. 

Koncertų, parodų mokykloje ir 

įvairiose erdvėse skaičius ≥ 70. 

Visi mokytojai  Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.2. Uždavinys. Užtikrinti mokyklos organizuojamų renginių tęstinumą ir naujų projektų iniciavimą.   

2.2.1.  Kalėdinių koncertų, parodų ciklo 

,,Šv. Kalėdų belaukiant“ 

organizavimas. 

Koncertų, parodų – susirinkimų, 

organizuotų  tėvams skaičius  ≥ 20. 

Visi mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 
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2.2.2. Konkursų, festivalių, 

konferencijų, organizavimas. 

Tradicinių ir naujų konkursų, 

festivalių, konferencijų skaičius ≥2. 

Darbo grupės  Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.2.3. Organizuoti profesionalių atlikėjų 

renginius. 

Organizuotų profesionalių atlikėjų 

renginių skaičius ≥4. 

Administracija, 

Skyrių mokytojai 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.3. Uždavinys. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą organizuojant renginius su socialiniais partneriais ir bendruomene. 

2.3.1. Bendradarbiavimas su kitų šalies 

ar užsienio ugdymo įstaigų 

metodinėmis grupėmis, rengiant 

bendrus edukacinius projektus. 

Bendrų edukacinių projektų skaičius 

≥3. 

Visi mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

2.3.2. Taikyti įvairesnes bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas su 

tėvais (globėjais). 

Dalyvaujančių tėvų (globėjų) 

renginiuose bei nuotoliniuose 

susitikimuose, naudojant vaizdo 

platformas „Zoom“ ir „MS Teams“ 

dalis ≥65 proc. 

Visi mokytojai Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

3. Tikslas. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas, puoselėjimas. Atnaujinta kompiuterinė įranga, 10 proc. 

Mokytojų, patobulinusių IKT kompetencijas padidės 20 proc. 

Bus aktyvesnė mokytojų metodinė veikla: metodiniai 

susitikimai vyks ir nuotoliniu būdu, veikla suaktyvės 10 proc. 

Praturtinus materialinę bazę, atsiras naujų sprendimų 

ugdymo(si) turinio organizavimui. 

3.1. Uždavinys. Mokymo (si) priemonių modernizavimas. 

3.1.1. Atnaujinta kompiuterinė įranga. Atnaujintas IKT inventorius pagal 

poreikį. 

Direktorius,  

Ūkvedys 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

4430 

3.1.2. Interaktyvus ekranas. Įsigytų  interaktyvių ekranų skaičius  

≥ 1. 

Direktorius,  

Ūkvedys 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

3000 

3.1.3. Muzikos instrumentų 

atnaujinimas. 

Įsigytų instrumentų skaičius ≥4.  Direktorius,  

Ūkvedys 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

10 000 
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3.2. Uždavinys. Veiksmingas IKT taikymas ugdymo (si) procese. 

3.2.1. Naujų kompiuterinių programų 

įsigijimas. 

Įsigytų kompiuterinių programų 

skaičius ≥2.  

Direktorius,  

Ūkvedys 
Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Biudžeto lėšos,  

2 procentų 

lėšos 

3.2.2. Metodinių grupių susirinkimų 

nuotoliniu būdu organizavimas. 

Nuotolinių susirinkimų skaičius ≥4.  Administracija, 

Metodinių grupių 

vadovai 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Asignavimai 

darbo 

užmokesčiui 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Už 2022 m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai. 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2022 m. sausio 28 d.  

posėdžio Nr. 1 sprendimu 


