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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Mokyklos strateginio plano ir veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir  svariausi rezultatai bei rodikliai 

 

 

Įgyvendinant Lazdijų meno mokyklos 2017–2019 metų strateginio ir veiklos plano pirmąjį tikslą  

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

realizuoti individualius gebėjimus“:  

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  Lazdijų meno mokyklos Šeštokų skyriuje ankstyvojo amžiaus 

mokiniai ( nuo 6-rių metų) turi galimybę mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programą. Mokosi 

14 mokinių, dirba dvi mokytojos.  Mokoma dailės ir muzikos. 

 Lazdijų meno mokykloje siekiant ugdymo patrauklumo ir prieinamumo mokiniai muzikuoja 

įvairios sudėties ansambliuose ( 2019 metais gitaros ir saksofono klasės mokiniai, smuikininkai 

ir akordeonistai susibūrė į ansamblį, fortepijoniniai trio paruošė koncertinius numerius).   

 Lazdijų rajono savivaldybei skyrus finansavimą, Lazdijų meno mokykla sėkmingai įgyvendino 

tęstinę  dviejų suaugusiųjų meninio ugdymo programą (vilnos vėlimo ir dekupažo), kuriose 

sėkmingai mokėsi 12 Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.  

Nupirktas pianinas, koncertinis akordeonas, gitara, smuikas, įgarsinimo aparatūra, molbertai. 

Sėkmingai organizuoti du respublikiniai renginiai (IX jaunųjų pianistų konkursas ,,Allegro“ 

2019-04-12  ir 2019 04 18 vaikų ir jaunimo ansamblinio dainavimo konkursas – festivalis ,,Mes 

– tai muzika“), kartu su akordeonistų asociacija organizuotas V tarptautinis sąskrydis ,,Su meile 

akordeonui“ 2019-05-30-2019-06-02). 

Sėkmingai įgyvendintos Lazdijų rajono savivaldybės finansuojamos programos: vaikų ir 

paauglių nusikalstamumo prevencijos tęstinis projektas ,,Šoks tėvelis suktinį“ 2019 m. lapkričio-

gruodžio mėn.,  vaikų vasaros poilsio tęstinė programa ,,Mažoji kūrybos paletė“, 2019 m. 

birželio mėn. 

Nupirkus tris muzikines programas ,,Sibelijus“ Lazdijų meno mokyklos Veisiejų skyriaus 

mokytojai  pradėjo jomis naudotis pamokose bei aranžuojant įvairiausius muzikinius rinkinius 

mokiniams. 

Vyko įvairiausios veiklos kitose aplinkose: meistriškumo pamokos akordeono skyriaus 

mokiniams V tarptautinio sąskrydžio ,,Su meile akordeonui“ metu 2019-05-30-2019-06-02,    

2019 06 14 dailės pleneras Veisiejuose, 2019 09 13 vakaronė – koncertas Metelių regioniniame 

parke, 2019 09 25 meninės kalvystės mokinių pamokos Druskininkuose, 2019 11 27 

suaugusiųjų skyriaus mokinių edukacija Alytaus amatų centre. 



Organizuoti ir dalyvauta mokyklos ir kitų įstaigų organizuojamuose tautiniuose, patriotiniuose 

renginiuose, skirtuose Vasario 16- tai, Kovo 11- tai, Kalniškės mūšio, Baltijos kelio sukaktims 

atminti. Minint kompozitoriaus J. Naujalio 150 - ąsias gimimo metines, Lazdijuose ir Veisiejų 

skyriuje organizuoti renginiai.   

Įgyvendinant antrąjį tikslą ,,Mokyklos bendruomenės narių kompetencijų plėtra“ : 

Vienas mokytojas kėlė kvalifikaciją (L. Bankauskas įgijo gitaros vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją). 

Organizuota metodinė - koncertinė išvyka ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko A. 

Sodeikos meno mokykla. ( 2019 04 16 Jurbarko A. Sodeikos meno mokykloje, 2019 05 20 

Lazdijuose organizuotas jurbarkiečių koncertas).  

Aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais organizuoti ne tik kiekvieno mokytojo kalėdiniai 

koncertai, dailės peržiūros – tėvų susirinkimai, bet ir atviros pamokos, viktorinos tėvams ir 

mokiniams (I ir III klasės muzikos skyriaus mokiniams ir jų tėvams,  2019 03 12 ir 2019 10 17 , 

I klasės  dailės skyriaus mokiniams ir jų tėvams, 2019 11 06). 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą ,,Mokyklos kultūros formavimas“ :  

Originaliai, kūrybingai paminėtas Lazdijų meno mokyklos dailės skyriaus 30-čio jubiliejus.   

Organizuoti du respublikiniai ir vienas tarptautinis renginys. 

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

kultūros centro ir jo padalinių Veisiejuose, Krosnoje, Teizuose, Lazdijų viešosios bibliotekos ir 

jos padalinių Teizuose, Seirijuose, Lazdijų ligoninės, Turizmo informacinio centro,  mokyklų - 

darželio Vyturėlis ir Kregždutė, Vidzgailų kaimo bendruomenės, asociacijos ,,Spindulys" ir kt. 

veiklose. 

Nuolatinis mokyklos veiklos pristatymas internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. 

Apie mokyklos veiklą dažnai publikuojami straipsniai rajoninėje spaudoje.  

Aktyvi mokytojų ir mokinių koncertinė veikla rajone ir už jo ribų.  
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.  Pasiruošti 

mokyklos išorės 

vertinimui. 

Užtikrinti 

formalųjį 

švietimą 

papildančio 

ugdymo  ir 

neformalaus 

ugdymo 

programų  

kokybę.  

Įvyks ne mažiau 

nei  2 seminarai 

mokyklos 

bendruomenei 

apie išorės 

vertinimą. 

 

Bus atnaujintas 

Mokinių 

Buvo organizuoti seminarai, skirti 

pasiruošti išorės vertinimui:  

Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 

įsakymai: 

2019 02 21 Nr. LMMV1-11   ,,Dėl 

Lazdijų meno mokyklos darbuotojų 

dalyvavimo seminare“. 

2019 10 25 Nr. LMMP2-59 ,,Dėl 

Lazdijų meno mokyklos mokytojų 



Sukurta 

darbo grupė 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

tvarkos 

aprašui 

atnaujinti.  

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas.  

dalyvavimo seminare“.  Patvirtinta 

Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 

įsakymu 2019 10 15 Nr. LMMV1-

46 ,,Dėl Lazdijų meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“. 

1.2. Parengti Lazdijų 

meno mokyklos 

2020-2022 metų  

strateginio plano 

projektą. 

Sukurta 

darbo grupė 

strateginio 

plano 

projekto 

rengimui. 

Iki 2020 m. 

sausio 31 d. 

parengtas 

Lazdijų meno 

mokyklos 2020 – 

2022 metų  

strateginio plano 

projektas, 

informuota 

bendruomenė.   

Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 

įsakymas  2019 11 19 Nr. LMMV1-

54 ,,Dėl darbo grupės 2020 m. 

veiklos planui bei 2020-2022 

strateginio plano projektui 

sudarymo“.  

1.3. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais, šalies 

meno ir muzikos 

mokyklomis.   

Įsijungti į 

socialinių 

partnerių 

projektus. 

Dalintis 

gerąja darbo 

patirtimi su 

šalies meno 

ir muzikos 

mokyklų 

mokytojais. 

Įstaiga dalyvaus 

ne mažiau nei 10  

veiklų su 

socialiniais 

partneriais.  

Bus pasirašyta ne 

mažiau nei 1 

bendradarbiavimo 

sutartis su meno 

ar muzikos 

mokykla. 

2019 02 14 bendri koncertai 

su Šeštokų bei Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio 

gimnazija, skirti Vasario 16-

tai. Mokinių ir mokytojų 

pasirodymai Lazdijų 

viešosios bibliotekos ir 

Lazdijų krašto muziejaus bei 

Veisiejų regioninio parko 

parodų ir knygų pristatymo 

metu. 2019 04 25 keramikos 

edukaciniai užsiėmimai 

Vidzgailų bendruomenės 

vaikams. Meno kolektyvų 

dalyvavimas ,,Veisiejai – 

mažoji Lietuvos kultūros 

sostinė 2019“ renginiuose 

2019 08 24. Metelių 

regioniniame parke 2019 09 

13 koncertas. 2019 12 15 

koncertai Lazdijų, Veisiejų, 

Kapčiamiesčio senelių 

namuose. 2019 11 19  

susitikimas su Druskininkų 

M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos suaugusiųjų dailės 

skyriaus mokytojais ir 

mokiniais Lazdijų meno 

mokykloje. 2019 11 27 



išvyka į Alytaus amatų 

centrą su dailės skyriaus 

suaugusiais mokiniais. 

Adventinis vakaras su 

Kalvarijos meno mokyklos 

kanklininkėmis ,,Šoks tėvelis 

suktinį" 2019 12 02 ir t.t. 

 

 

2019 m. balandžio 16 d. 

bendradarbiavimo sutartis su 

Jurbarko Antano Sodeikos 

meno mokykla. Dalintasi 

gerąja darbo patirtimi ir 

koncertais 2019 04 16 

Lazdijų meno mokyklos 

koncertas Jurbarke ir 2019 

05 20 jurbarkiečių koncertas 

Lazdijų meno mokykloje.  

1.4. Modernizuoti ir 

atnaujinti mokyklos 

edukacines ir/ar 

poilsines erdves. 

Mokykloje 

bus sudarytos 

sąlygos 

mokiniams 

kokybiškai 

ugdytis ir 

ilsėtis laisvu 

nuo pamokų 

metu. 

Sutvarkyta ne 

mažiau nei 1 

edukacinė erdvė. 

Įsigyti Lazdijų meno mokyklos 

Veisiejų skyriuje trys sėdmaišiai, 

kurie poilsio zonoje leidžia 

mokiniams patogiai atsisėsti. Nuolat 

Lazdijų meno mokykloje ir jos 

skyriuose ant sienų keičiama dailės 

darbų ekspozicija.  Šeštokų skyriuje 

įsigyta įgarsinimo aparatūra.   

 

1.5. Išplėsti muzikos 

instrumentų bazę.  

Įsigyti naujų 

muzikos 

instrumentų. 

Įsigyti ne mažiau 

nei du muzikos 

instrumentus. 

Įsigytas 1 pianinas, 1 gitara, 1 

smuikas, 1 akordeonas.   

 

 
 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Patvirtintas  Lazdijų meno mokyklos 

bendruomenės etikos kodeksas ( 2019 05 13 Lazdijų 

Priimtas susitarimas, kad visų mokyklos 

bendruomenės narių tarpusavio 



meno mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 

LMMV1-27).  
santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir 

pagarbos vieni kitiems principais. 

3.2. 2019 05 22 Pristačiau Lazdijų meno mokyklos 

veiklą Alytaus miesto biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktoriams Lazdijų meno mokykloje. 

Sklaida apie mokyklos veiklą Dzūkijos 

regione padės užmegzti glaudesnius 

bendradarbiavimo ryšius su kitomis 

regiono ugdymo įstaigomis. 

3.3. 2019 10 23 organizuotas Lazdijų meno 

mokyklos Dailės skyriaus 30-čio renginys Lazdijų 

viešojoje bibliotekoje.  

Sklaida mokykloje ir  rajone, aktyvus 

visos mokyklos bendruomenės 

susitelkimas, stiprinami ryšiai su 

mokinių tėvais, esamais ir buvusiais 

mokiniais bei socialiniais partneriais. 

3.3. Lazdijų meno mokykla su socialiniais 

partneriais aktyviai prisidėjo prie Lazdijų rajono 

kalėdinių renginių organizavimo: 2020 01 06 Trijų 

karalių šventė Nepriklausomybės aikštėje.  

Aktyvus visos mokyklos bendruomenės 

susitelkimas, stiprinami ryšiai su 

socialiniais partneriais.  

3.4.  Organizuoti respublikiniai dainavimo ir 

techninės pjesės konkursai ,,Allegro" 2019 04 12 

(Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 2019 04 05 

įsakymas Nr. LMMV1-17) ir ,,Mes  - tai muzika " 

2019 04 18 (Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 

2019 04 15  įsakymas Nr. LMMV1-18).  

Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. 

Sklaida rajone ir šalyje, aktyvus visos 

mokyklos bendruomenės susitelkimas, 

stiprinami ryšiai su šalies meno bei 

muzikos mokyklomis.  

3.5. Organizuotas respublikinio ,,Dainų dainelės“ 

konkurso rajoninis turas Lazdijų meno mokykloje 

(Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 2019 12 19   

įsakymas Nr. LMMV1-67). 

 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 



5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Planavimo kompetencijų tobulinimas. 

6.2. Vadybos. 
 

Lazdijų meno mokyklos direktorė   __________                    Renata Mockevičienė         2020-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


