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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kalvarijos meno mokyklos strateginis planas parengtas 2021-2024 metams. Mokyklos
filosofija ,,Padaryk mane gerumo Zenklu...." (kardinolas Vincentas Stadkevidius). Vizija - i5likti
unikalia menines krypties institucija, garsinti mokyklos vard4 apskrityje, respublikoje ir uZ jos
ribq, skatinti kiekvien4 bendruomenes nari laikytis nuostatos ,,Mokytis vis4 gyvenim4", teikti
kokybi5k4 (vaikams ir suaugusiems) menin! iSsilavinim4, atsiZvelgiant i jq gebejimus, poreikius
ir aplinkos veiksnius.

202I metais mokyklai buvo keliamas tikslas - uZtikrinti mokiniq ugdymo prieinamum4 ir
kokybE.

Ugdytiniai buvo tikslingai ugdomi pagal savo gebejimus. Sudarytos galimybes rinktis ugdymo
programas pagal individualias ugdytinio savybes. Buvo taikoma tarp dalykine integracija
(ansambliai, orkestrai, Sokiq kolektyvai, bendri dailes choreografijos ir muzikos skyriq projektai).
Mokiniai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, pleneruose,
vasaros stovyklose ir kituose kulhros renginiuose.

Atsizvelgiant i dabarting situacij4 auga mokiniq mokymosi motyvacija, tobulinamos mokiniq
bendrosios kompetencijos, tenkinama ugdytinio savirai5ka.

[gyvendinant 2A2l m. veiklos program4 buvo kreiptinas demesys i ktrybiSkumo, atsakomybes,
bendradarbiavimo, pagarbos, tobulejimo ir profesionalumo verlybes. Tikslas - Siuotaiki5kq
ugdymo metodq ivairoves kiirybi5kas taikymas ugdymo procese. NemaZai laimejimq
tarptautiniuose virtualiuose konkursuose pasieke kanklininkai, solistai, dailininkai, pudiamqjq
instrumentq mokiniai ir mokytojai. Aktyviai dalyvauta Kalvarijos savivaldybes
organizuoj amuose renginiuose.
AtsiZvelgiant i uZimtumq bendrojo lavinimo mokyklose, mokiniams sudalytas lankstus pamokq

tvarkara5tis.
Mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kursuose, savo kompetencijomis dalinosi su

kolegomis. Mokyklos administracija suteike galimybes ir skatino bendruomeng vykti i
edukacines keliones, konceftus, festivalius , konkursus, organizuoti vasaros stovyklas.

Ⅱ SKYRIUS
2021 METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

Pasiekti rezultatai ir
diniai veiklos rezultatai



- uZduotys) rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

rodiklial

l.l.Koncertines
veiklos aktyvinimas
Kalvarijos mieste.

Suorganizuoti po du
mokiniq koncertus:
choreografijos,
pudiamqjq
instrumentq,
kanklininkiq,
fortepijono,
akordeonininkq,
smuikininkq,
dainininkq.

ParuoSti Kalvarijos
visuomenei dailes
mokiniq dvi piesiniq
parodas.

20211n.I― II― III―IV
kctvirti.

t.202t-06-0t d.
Tarptautines vaikq
gynimo dienos
paminejimo koncertas
Miesto aik5teje.
2.2021-06-07 d.
Koncertas Kalvarijos
Sv. Mergeles Marijos
baZnydioje Tevo dienai
pamineti.
3.202t-09-30 d.
Koncertas Pagyvenusiq
Zmoniq dienai pamineti
Kalvarij os pensionate.
4. Choreografijos
mokiniq pasirodymas
Zemdirbiq dienos
Sventeje.

5.202t-t1-01 d.
Muzikos ir poezijos
popiete Kalvarijos Sv.
Mergeles Marijos
baZnydioje.
6.202t-t2-03 d.
Konceftas Kalvarijos
bibliotekoje Neigaliqlq
dienai pamineti.
7.2021-t2-r4t23 d.
Fortepijono, trimito,
saksofono, smuiko,
kankliq,
akordeonininkq,
dainininkq,
choreografijos mokiniq
akademiniai koncefiai
meno mokykloje.
8. Mokyklos mokiniq
koncertas ,,Youtube"
Motinos dienos proga.
9. Pudiamqjq orkestro ir
choreografijos mokiniq
eisena Kalvarijos
miesto dienos Sventeje.
1.2021-06-0t
Dailininku paroda
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miesto aik5teje Vaikq
gynimo dienai pamineti.
2.Mokiniq darbq paroda
nuolatos eksponuojama
Kalvarijos meno
mokykloje.
3.2021-02-14 d.
Virluali ledo skulptiirq
paroda skirta Svento
Valentino dienai.
4.2021-04-23 d.
Mokines Auros
Bingelytes virtuali
personaline paroda.

1.2. Dalyvavimas
respublikiniuose
konkursuose -
lestivaliuose.

Pudiamieji,
kanklininkai,
dailininkai,
akordeonininkai,
solistai.

2021m.I― II¨ III―IV
ketvilti

1.2021-02-15d.

Respublikinis

kanklinlnkll kOnkursas

,,Nau」 igi atradimai

2021``UtcnQJc.

2.2021-03-09d.

Respublikinis vaik■ ir

mokslcivi■ dailёs ir

muzikos festivalis‐

konkursas,,LaisvO― tai

kiwbOs pradas.

3.2021‐ 03-25d.

Respublikinis

kanklinil遇 cill konkursas

,ノ kヽiinlrkos zalsmas

2021``Klaゎedde.
4.2021-04-03]D.

Tarptautinis moksleivill

kilybos darbll

konkursas,,ヽ 4iestas ir

aS“ Alytaus r電 .

5.2021-05-31d.
XI tarptautinis vi■ ualus

Vaiれ irjaunimo

puこiamu■ instruttentll

konkursas,,Pavasario

trirnitai 2021“ Pltulgc」 e.

6.2021¨ 04-21d.

I tarptautiniame liaudies

hsmmentll缶
akordeonojauntuЧ

atlika■ kOnkurse,,UT_
RE―レI12021``.

7.2021‐05-20d.
I―巧ame respublikinialne



tautiniq instrumentq
atlikejq konkurse

,,Tautiniai atspindZiai"
Utenoje.
8.202r-04-12d. 05-3d.
V virtualus tarptautinis
instrumentines muzikos
konkursas ,,Muzikine
maZqjq Mozaika"
Alytuje.
9.202r-04-22 d.
Respublikiniame solistq
konkurse ,,Dainos
spamais" Siauliuose.
t0.2021-06-03 d.
Virtualiame
Tarptautiniame j aunqf q
dizaineriq konkurse

,,ADATA 2021*
lI.202l metais
Kanklinines dalyvavo
Amerikos, Japonijos,
Rusijos, Prancuzijos,
Graikijos, Ispanijos,
Londono, Lietuvos
virtualiuose
konkursuose.

1.3. {vesti nauj4
keramikos ugdymo
programQ.

Pat宙rtinti ugdymo

pЮgraml.Nupirkti

keramikOs peё ill.

Prograllla

pat宙rtinta 2021m。

IH ketvidi.

Keralnikos peこius

bus nupirktas 2021

m.II ketvirti

20211■ .birttelio 22 d.

Direkto五 aus lsakymas

,,DOl akordeono,

kcranlikOs ir dailes

programЧ  tvirtinill10``

Nr.V¨ 7.

Nupirktas keramikos

pcёius rnokini■ darbalns

glaistyti.

1.4. SusipaZinti su
elektroniniu dienynu
,,Mano dienynas".

I5bandyti program4
su realiais mokyklos
duomenimis trijq
men. bandomuoju
laikotarpiu.

Ittbandymo

laikota4,is 2021 ln.

HI¨ IV ketvirtis.

2021-09-01d.
Mokynams buvo
pravestas selninaras

,,Ⅳlano dicnynas“

2021-09-10d.

Su naciOnaliniu

Svietimo centnl

pasiraSyta sutaltiso Nuo

202201-02 do Seも i

mokyt● ai,kurie tul・ i

klasёse kompiuterius,

startutta.ViSi kiti

elektronitti dienynl

pradё s naudoti 2022¨ 09…



01 d.

2. UZduoEs, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numa8tu riziku (iei tokiu buvo
Uをduotys PrieZastys, rizikos

1.2. IS dalies buvo suaktyvinta mokiniq
koncertine veikla.

Pilnai nepavyko del COVID -19 pandemijos.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4.Pako

ildoma,.iei buvo atlikta papildomq, svarig istaigos veiklos rezultatams
Uttduotys/veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

l.Suorganizuota Kalvarijos savivaldybes mokiniq
dailes olimpiada Kalvariios meno mokykloie.

Ulimtapirmoji vieta.

2.Suorganizayau Lietuvos vaikq ir moksleiviq
televizij os pirmo turo konkurs4,,Dainq Dainele"
Kalvariios meno mokykloi e.

Vie5inama mokykla. Dvi dalyves
pateko i antr4ii tur4.

3.Pasira5yta Vaikq vasaros poilsio stovyklos
isyvendinimo sutartis.

Mokiniai kilrybi5kai ir prasmingai
praleido laika.

4.PasiraSytos bendradarbiavimo sutaftys:
Marijampoles pudiamqjrl instrumentq muzikos
Iclubu,,Marij ampoles aidaio'.
I(alvarijos savivaldybes kult[ros centru projekte
,,Muzikiniai priartej mai".
Skudutininkq ansambliq , roge, ir daudydiq putejq
I.estivalio,,Dudutis" organizatoriais.
I(alvarijos savivaldybes biblioteka Lietuvos
kulturos tarybai teikiamame projekte ,,Kuriu, veikiu,
rrtrandu Kalvarij os kra5t4",

{sipareigojom bendradarbiauti su VSf ,,Lengvoji
rnuzika".
S.Buvau paskirtas komisijos pirmininku Lietuvos
vaikq ir moksleiviq televizijos konkurso ,,Dainq
dainele" savivaldybes etape.
6.Paskirtas komisijos nariu,,Dainq dainele" antrame
ture Marijampoles meno mokykloje,
7. Paskirtas i pretendentq atrankos komisijE
Kalvariios gimnaziios direktoriaus pareigoms eiti.

Mokyklai suteikiamos galimybes
dalyvauti proj ektuose. Stebeti kolegq
pasirodymus.

otos veiklos tokiu buvo) ir rezu itata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1.----------
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GEBEЛMv ATLIKTIPAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
‐      VERTINIMAS            .     :

IV SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATu VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIM鵬 LS

Veftinimo kriterijai PaZymimas atitinkarnas
langelis:

1 - nepatenkinamai;

2 - patenkinamai;

3 - gerai;

4 -labai geral

1□ 2□ 3□ 4□X

5.2.Iζ tekliЧ (ЙmOgiζ ktliЧ ,laiko ir m■ 9rialinilll paskirsサ mas 1□ 2□ 3□    4□X

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1□   2□   3X□    4□

5.4. Zinirq, gebejimq ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

1□   2□   3□   4X□

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1□   2□   3□   4X□

5。  Pasiek rezulta kdant uZduotis lnlmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
5.1.Uttduotys ivykdytos ir virglo kai kuriuos sutttms vertinimo

rodiklius
Labai gcrai□

・

S.2.ULduotys i5 esmes fvykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius Geraが

5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai□

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

ir vadovavimo

V SKYRIUS

VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI‐2022 vETv

7.K■Ч metЧ uttduotys

5.1.InfolHlaclos ir situacloS Valdymas atHekant funkcuas



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

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vefiinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

lvykdytos)

7.1 Mokiniq skaidiaus

kiekybiniq rodikliq gerinimas.
Esama padetis Siektinas

skaidius

Mokiniai bus priimami
2022 m. II-III ketvirti..

Sokis - 33

Daild,- 47
Fortepijonas - 33

Fleita - 1

Gitara- 10

Dainavimas -12

Kankles -8
Mu5amieji - 5

Akordeonas - 7

Saksofonas-6
Smuikas - 7

Trimitas -8

Sokis - 40
Daile -50

Fortepijonas - 35

Fleita - 2

Gitara -12
Dainavimas -13

Kankles - 9

Mu5amieji - 6

Akordeonas - 8

Saksofonas - 7

Smuikas - 8

Trimitas- 9

7.2. Suorganizuoti mokyklos
ataskaitinius koncertus
I(alvarijos kulttros centre ir
Jungenq laisvalaikio salej e.

Vie5inti Kalvarijos meno
mokyklos mokiniq ir mokytojq
veikl4. Plesti ir puoseleti
vertybiniq nuostatq formavim4
visuomenes tarpe. Skleisti
mokyklos patirti ir veikl4
socialinese erdves.

Numatoma igyvendinti
2422 m.II ketvirti.

7.3 Telkti reflektuojandi4,
nuolatos tobuiej andi4 kflrybingq
mokytojq bendruomenE.

Mokytojai kryptingai ugdo (si)
bendr4sias ir dalykines
kompetencij as (seminaruose,
konferencij ose, metodiniuose
renginiuose, pleneruose,

krlrybineje veikloje ir kt.)

UZduotis bus

igyvendinama 2022
m. I-[-il- IV ketvifii

Planuojama dalyvauti
l6- seminaruose;
3 - konferencijose;
4- metodiniuose
renginiuose;
1 - plenere;

2- Sokio projektuose;

5 - kurybinese veiklose

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadow)

COVID -19 pandemijos plitimas.



Nepakankamas seminary , konferencijq, metodiniq renginiq skaidius virtualioje ir kontaktineje
erdveje.

Nenumatyti atvejai.

VI SKYRIUS

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siflfymai:

いOkykO/mOkyttsttb::

'n*'M/frK':..W,
ls (para5as) J 

(uurAas ir pavarde)

滋  οtt zじιみoこん /`/2カ こ1

』″ご搬l賜
h槻

:ツ
嘘
洗幾竃逝驚τ雰グ

ふ れ 物んゎ /1_″ _ズ島
(vardas ir pavarde)

隻型生竺生Dノ“褻

(data)

くr,,れしをノ.

(

teises ir

(dalyvirl

savivaldybes 5v

m面mtll veik10S―mmsが %

SusipaZinau.

コ ゎ 7-t学
/ 貌 ん″し1払 ル ノイt′ど‐ノ物

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) ir pavarde) (data

VERTINIP10 P IR SIULYMAI

igaliotas asmuo)


