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(SudarymO victa)

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
|gyvendinant Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 m strateginio plano ir 2018m. mokyklos
veiklos plano kryptis nemaZas ddmesys buvo kreipiamas i mokyklos vrzijq - menines ir
profesines kompetencrjos pagrindu pletoti mokiniq kfirybinius, meninius, estetinius gebejimus
socialiniame ir kulf[riniame gyvenime. Dalyvavolne mokyklos, savivaldybes, Respublikiniuose
ir Tarptautiniuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose - konkursuose, pleneruose.
Tobulinant savo profesines Zinias ir jgldZius vadovautasi vertybemis - k[rybiSkumas,
atsakomybe, bendracarbiavimas, pagaiba, tobuiejimas, profesionalumas. Mokytojai ir
administracija savo kompetencijas tobulino seminaruose, plenemose, konkursuose, metodinesedalykinese konferencijose. Pamokose taikomi netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko
pasiekimq ir paZangos.
Vienas i5 tikslq ir uZdaviniq strateginiarne plane buvo sukufti saugiq kokybi5k4 ugdynio(si)
aplink4. Siuo metu mokykloje igyvendinamas projektas .,Nefornraliojo Svietimo r,'eiklq kokybes
gerinimas Kalvarijos meno mokykloje". 2018 metais rnokykloje atlikti modernizavimo darbai.
atnaujinti kabinetq baldai, muzikos instrumentai , nupirktos ugdyrno priernon6s, kompiuterine
lranga.

Mokyklos strateginiame plane ir veiklos programoje buvo i5keltas uZdavinys - vieSoje
erdvdje skleisti mokyklos filosofijos, r,izijos ir misijos lgyvendinimo sekmds pavyzdZius.
Tuo tikslu ugdytiniq pasiekimar, netradiciniai renginiai, rnokiniq dalyvavirnas Tarptar.rtiniuose
ir Respublikiniuose konkursuose - f-estivaliuose vie5inami mokyklos ir atskinl mokytojq
socialinese paskyrose,,facebook" ir internetineje svetaineje.
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UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos

ildoma, iei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos ve
UZduotys / veiklos
3.1. Atlikti septyni, mokyklos vykdomo projekto,
vieSieji pirkimai:
1, Modemizavimo darbai.
2.Ugdymo priemoniq jsigijimas (projektorius,).
3,Ugdymo priemoniq isigijimas (pudianiieji
instrumentai).
4. Ugdymo priemoniq isigijimas (dailes priemones).
5. Kompiuterine iranga.
6. Dailes baldq isigijimas.
7. Baldu isieiiimas.
3 Patvirtintas Kaivarijos meno mokyklos 2018-2019
mokslo metu klasiu (grupiu) skaidius ir dydis.
3.3.Dalyvauta serninare ,,LR Darbo kodekso norml1

ir nustatytos, bet ivykdytos
klos rezultatams
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Uedvtiniai seriau isisavina uZduotis.
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UZduotys

9.1, .Europos S4jungos
strukttuiniq fondq le5q bendrai
finansuoj amo proj ekto Nr.
09. 1 .3.-CPV A-R-72s -41 -0005
,,Neformalioj o Svietimo veiklq
kokybes gerinimas Kalvarij os
meno mokykloje" atlikti
numatytus pirkimus ir
atsiskaityti su agent[ra.
9.2. Suorganizuoti Tarptautini
liaudiSkos muzikos festivali konkurs4,, Kankldmis
kankliuokime sutartinE
traukime".

9.3. Parengti neformaliojo

Svietimo ir formalqjf Svietim4
papildandio ugdymo programq
igyvendinimo planus 20 1 9 -2020

m.m

9.4. Mokykloje irengti

informacini ekran4 valdom4
mokyklos administracij os i5
centralizuotos darbo vietos.
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reglamento. Atsiskaityti su
agentrira.

pirkimai ir atsiskaitメ a

Skatinti mokiniq muzikinE
kDrybing raiSk4. Ugdyti mokiniq
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dalyvavimo muzikiniame
kulturiniame gyvenime
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siekti geresniq ugdymosi
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Bus pakviesta Punsko
(Lenkija),
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Vadovautis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro patvirtintomis
rekomendacij omi s. Ap svarstyti
mokyklos metodinej e taryboj e,
mokwoiu ir mokyklos tarybose .
Skelbimq turinys bus
komponuojamas i5 paveiksleliq,
video failq, teksto ar begandios
eilutes. Bus uZkertamas kelias
nepageidauj amai informacij ai.
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Bus igyvendinama
2019 m. III - IV ketv.
Bus parengti 9 (devyni)
ugdymo programq
igyvendinimo planai,
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BuS igyVCndinta 2019
m.II¨ III ketv.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos(aplinkybds, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

projekto ,,Neformaliojo Svietimo veiklq kokybes gerinimas Kalvarijos meno
kloie 'finansavimas.
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