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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kalvarijos meno mokyklos (toliau - Meno mokykla) strateginio plano tikslas - efektyviai ir
tikslingai organizuoti mokyklos veikl4, telkti bendruomeng, pasirinkti veiklos kryptis ir
prioritetus, igyvendinti ugdymo veiklai keliamus reikalavimus bei planuoti mokymo(si) kaitos
pokydius iki2025 metq.

Meno mokyklos strateginis planas 2021-2024 metams parengtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategija, Kalvarijos
savivaldybes ilgalaikiu strateginiu pletros planu, mokyklos nuostatais, bendruomenes nariq
sillymais ir rekomendacijomis. Rengiant mokyklos strateginf plan1, buvo laikomasi vie5umo,
pagarbos, nuoseklumo, bendravimo bei bendradarbiavimo principq. Mokyklos strateginis planas
numatytas ketveriq metq laikotarpiui.

Strateginiams tikslams ir uZdaviniams pasiekti kasmet rengiamas metines veiklos planas,

kuriame numatomos per vienerius mokslo metus vykdomos priemones. Mokslo metq ugdymo

veikla organizuojama, vadovauj antis ugdymo planu.

Veiklos plano igyvendinimas :

Technin0s perklausos - vefiinama grojimo technika, pasiekimai fiksuojami elektroniniame

dienyne ,,Mano dienynaso'. Baigiamqjq egzaminq perklausos - stebimas moksleiviq
pasiruo5imas egzaminui. Keliamieji egzaminai - padeda mokiniams pasirinkti tolimesng

ugdymo program4. Baigiamieji egzaminai - direktoriaus isakymu sudaromos atskiry dalykq
vertinimo komisijos, mokiniq pasiekimai vertinami paLymiu, i5duodami neformaliojo vaikq
Svietimo paZymejimai. Akademiniai koncertai - Mokiniai koncerluoja tdvams ir visai mokyklos

bendruomenei, pristato pirmojo ir antrojo pusmedio programas ir pasiekimus, vertinamipalymiu,
ar iskaita elektroniniame dienyne.

Ugdomoji, individuali, palyginamoji, visumind prieZitira -. naujq (ugdymo turini ir jo kait4

atitinkandiq) pedagogines veiklos formq ir metodq taikymas pamokose. Mokiniq pasiruo5imas

pamokai. Mokytojo veiklos analizavrmas ir pasiekimq vertinimas, dalykiniq, pedagoginiq,

psichologiniq kompetencijq tobulinimas.

Dapavimas kursuose, konferencijose, seminaruose - ,,Fortepijono dalyko mokytojo sekmes

keliai jaunojo atlikejo ugdyme - tarptautineje konferencijoje, ,,Kasdienio uZsiemimo muzikos

instrumentu (fleita) praktika" - seminare - praktikume, ,,Liaudie muzikos ir Sokio raiSkos



aktualijos" - seminare, ,,siuolaikinio mokyklos vadovo Zingsniai i sekmg..."- konferencijoje,

,,Kankliavimo ypatumai ir interpretacijos galimybes kanklemis atlikime" seminare,

,,Programiniq pjesiq fortepijonui interpretacrja'o - seminare, ,, Fleitos meistri5kumo kursuose",

,,Pedagogines - profesines patirties sklaida muzikos mokykloje" - tarptautineje virtualioje
metodineje savaiteje, ,, DZiazo populiariosios muzikos interpretavimas : istorinis ir praktinis

aspektai", ,,Pokydiai Svietimo organizacrloje: praradimai ir atradimai"- metodineje dienoje,

,,Muzikinio Svietimo sistemos dabartis ir ateitis" - seminare.

Savivaldos institucijq veikla: Del 2021-2022 m. m. ugdymo programrl. Del mokyklos

direktoriaus veiklos ataskaitos. . Del 2022 m. mokyklos veiklos programos. Del pasiruoSimo

2022-2023 m. m.. Del pamokq krlvio pasiskirstymo. Del pirmojo mokslo metq pusmedio veiklos

ataskaitos. Del vie5qjq pirkimq plano.

Dalyvauta, koncertuose, projektuose, konkursuose, festivaliuose: Jungenq pagrindineje

mokykloje - Laisves gynejq dienai pamineti, Lietuvos vaikq ir moksleiviq televizijos konkurse

,,Dainq Dainel6", Dailes olimpiadoje, Socialiniame projekte ,,AtsigrgZk'0, Lietuvi5kos pjeses

konkurse Vilniaus Karolini5kiq muzikos mokykloje, Lietuvos nepriklausomybe atktrimo dienai

pamineti Kalvarijos vie5ojoje bibliotekoje, Marijampoles apskrities jaunqjq atlikejq festivalyje,,

Sokio ritmu", Pasaulines autizmo supratimo dienos paminejimo koncerte, respublikiniame

konkurse ,,Akimirkos Zaismas 2022", Lazdijt4 ir Kalvarijos meno mokyklq mokiniq darbq

parodoje, Koncerte ,,Mamos rflpestdlis" Kalvarijos vieSojoje bibliotekoje, Respublikiniame

konkurse ,,Trilytis", respublikiniame konkurse ,,Dainuojandios kankles 2022", Koncerte Sokiq

pyne Kalvarijos gimnazijoje, Slduvos regiono tautines muzikos festivalyje ,,Dobiluti, Dobilio",
mokyklos baigiamajame koncerte Jungenq kulturos namuose, Lietuvos vakarq kra5to dainq

Sventeje, folkloro festivalyje ,,Pas modiutg augau 2022" Kalvarijos sav. Slsninkuose, Broniaus

OSkinio vaikq aviacijos akademijos skelbtame dailes konkurse ,,Vaikq avracija", mokiniq
koncerte Kalvarijos socialines globos namuose, respublikiniame koncerte ,,Balta pasaka"

Kaivarijos Sv. Mergeles Marijos parapijos saleje.

Ⅱ SKYRIUS
2022 ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

l. Pagrindiniai praOjusill metll veik10s rezultatai

2.

Metq uZduotys (toliau

- uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivvkdfios)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai



1.2. Mokiniq skaidiaus
kiekybiniq rodikliq
gerinimas.

Daile -50

Fortepijonas - 35

Fleita - 2

Gitara -12

Dainavimas -13
Kankles - 9

Mu5amieji - 6

Akordeonas - 8

Saksofonas - 7

Smuikas - 8

Trimitas- 9

Daild - 41

Fortepijonas - 33

Fleita - 1

Gitara - 10

Dainavimas -12

Kankles -8

Mu5amieji - 5

Akordeonas - 7

Saksofonas-6

Smuikas - 7

Trimitas -8

Sokis - 42

Daile - 66

Fortepijonas - 37

Fleita - 1

Gitara - 13

Dainavimas - 15

Kankles -9

Mu5amieji - 6

Akordeonas - 9

Saksofonas-8

Smuikas - 10

Trimitas -9

1.3. Suorganizuoti

mokyklos

ataskaitinius koncertus

Kalvarijos kultfrros

centre ir Jungenq

laisvalaikio saleje

VieSinti Kalvarijos
meno mokyklos
mokiniq ir mokytojq
veikl4. Plesti ir
puoseleti vertybiniq
nuostatq formavim4
visuomends tarpe.
Skleisti mokyklos
patirti ir veikl4
socialinese erdvese.

Numatoma

igyvendinti2022
m. II - IVketvirti.

1.2022 m. kovo 10 d.

koncertas skirtas
Lietuvos
nepriklausomybes
atktrimo dienai
pamineti. Kalvarijos
vieSojoje bibliotekoje.
2.2022- m. balandZio
28 d. Koncertas

,,Mamos rupestelis'o
Kalvarijos vie5ojoje
bibliotekoje.
3. 2022 m. balandZio 20
d. dainavimo mokines
Lauros Kisieli[tes
autorinis koncertas
Kalvarijos vie5ojoje
bibliotekoje.
4.2022 m. geguZes 5 d.
Sokejq ataskaitinis
koncertas Kalvarijos
gimnazijoje.
5.2022 m. geguZes 26
d. ataskaitinis koncertas
Jungenq kulturos
namuose.
6.2022m. gruodLio22
d. ataskaitinis koncertas

,,Balta pasaka"
Kalvarijos parapijos
saleje.

1.4. Telkti
reflektuojandi4,
nuolatos tobulejandi4

Mokytojai kryptingai
ugdo (si) bendr4sias
ir dalykines

Planuojama

dalyvauti:
16 - seminaruose;

Dalyvauta:
24 - seminaruose;

7- konferencijose;



bendruomeng. (seminaruose,
konferencijose,
metodiniuose
renginiuose,
pleneruose,
kurybineje veikloje
ir kt.)

3 - konferencijose;

4 - metodiniuose

renginiuose;

1 - plenere;

2 - Sokio projektuose;

5 - kr-rrybinese

veiklose.

6 - metodiniuose

renginiuose;

2 - pleneruose;

2 - Sokio projektuose:

26 -kurybinese veiklose.

tos i5 dalies d6l numa

ldoma. iei buvo atlikta oapildomu. svariu istaisos veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
l.Organizuota tEstine vaikq vasaros poilsio stovykla
,,Meno virtuvele -II".

Mokiniq uZimtumas, mokiniq meniniq
ealimvbiu atradimas.

2.O r ganrzuotas Kalvarij o s sav iv al dyb e s mokiniq
koncertas,,Balta pasaka"

Mokyklos vie5inimas ieSkant gabiq
mokiniu.

3. Organizuotas dainavimo programos mokinds
Lauros Kisieliftes autorinis dainr; vakaras.

Socialiniuose tinkluose vieSinama
mokvklos veikla.

4.,,TDkstantmedio mokyklq" Kalvarijos gimnazijos
partneriai.

Tarpmokyklini s bendradarbiavimas.

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

III SKYRIUS

GEBEJIⅣIv ATLIKTI PAREIGYBES APRASYⅣ IE NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIⅣIAS

4. Pakoresuotos prae usiu metu veiklos uZd u tokiu buvo) ir rezaltata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezttltatai
ir jq rodikliai

4.1

PaZymimas atitinkamasVertinimo kriterijai



langelis:

I - nepatenkinamai;

2 - patenkinamai;

3 - gerai;

4 - labai gerai

5.1.Infollllacjos ir shuacjos valdymas atliekant ftlllkc」 as 1□   2□    3□    4□

5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir rnaterialiniq) paskirstymas 11 2a 31 4a

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

5.4. Ziniq, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

1□ 2□ 3□ 4□

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

IV SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR

KOⅣIPETENCIJv TOBULINIPIAS

Pasie kdant uZduotis isivertinimasrezu

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas laneelis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai !
5.2.Uttduoサ s iS CSmё s

rodiklius

ir,ykdytos pagal sutartus vertinimo
Gerai E

5.3. {vykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai E

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai fl

6. Kom tenc kurias nord lobulinti

V SKYRIUS

20233/1ETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

7.Kitll lnetll uttduoサ s

(nuSt江Olllos nc mattiau kaip 3 i ne daugiau kaip 5 uZduotys)

L ir vadovavimo e

5。



UZduotys Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis

vertinama, ar

nustatytos uZduotys

!vykdytos)

7.1.Ugdymo kokybё s

gcrlnllnas.

ParuoSti anket4 ir atlikti tyrim4
iSsiaiSkinant prieZastis

itakoj andias mokiniq mokymosi

motyvacij4.

Atnaujinti muzikos istorijos ir
solfedZio kabinete elektronines ir
vizualines priemones.

Pasiekti baigiamqj q egzamin 4
8-10 balq vidurki.

BuS igyVCndinta 2023

moI― IV kctvirti。

7.2. Suorganizuoti IV tarptautini

tautines muzikos festivali-
konkurs4,, Kanklemis
kankliuokime sutarting traukime
2023*.

Paruo5ti festivalio - konkurso

nuostatus. Sudaryti darbo grupg.

Garsinti mokykl4 ir savivaldybg.

SusipaZinti su Punsko lietuviq
liaudi5kos muzikos sklaida.

BuS igyVCndinta 2023

m.Ⅱ kct宙■
1.

7.3 Suorganizuoti koncert4

skirt4 Kovo 11 -ajai pamineti

Kalvarijos Parapijos saleje ir
koncert4 Motinos dienai
pamineti Kalvarij os bibliotekoj e.

Sutelkti Mokytojus ir mokinius
bendram tikslui - savirai5kos

sklaidai. Muzikos ir eiliq pagalba

ugdyti mokinius suprasti Kovo
11- tosios ir Motinos dienq

prasm9.

Bus igyvendtnta2023
m. I-IIketvirti.

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti ne[ykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo fstaigos vadolu)

Pablogej usi fi nansine padetis.

VI SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIⅣ IASIR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:



2023‐ 01… 18

(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

igaliotas asmuo)

1,0. lvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

(valstybines Svietimo istaigos savininko (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos

(daiyviq susirinkimo) fgalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo fstaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data


