
 

      
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI 2016–2020 

METAMS 

 

2016 m. balandžio 6  d. Nr. 1-AĮ-263 

                                                                         Anykščiai 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, 

 p r i t a r i u Anykščių muzikos mokyklos strateginiam planui 2016–2020 metams (pridedama). 

 

  

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis administracijos direktorių                                                    Saulius Rasalas 

 

 

 

 

 

 

Rokas Bakšys 

2016-04- 

 

 

Vida Dičiūnaitė 

2016-04- 

 

Parengė     

 

Nila Mėlynienė   

2016-04- 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

PRITARTA 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-263 

 

                                                                                          PATVIRTINTA  

Anykščių muzikos mokyklos  

direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d.  

įsakymu Nr. VĮ-10 

 

ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLOS STRATEGINIS  

 PLANAS 2016–2020 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  Anykščių muzikos mokyklos (toliau – mokykla) strateginio plano tikslas – užtikrinti efektyvų 

mokyklos darbą gerinant ugdymo ir mokymosi kokybę, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant 

aktualiausias ugdymo problemas, numatyti mokyklos veiklos prioritetus ir pokyčius. Strateginiame plane 

numatomi mokyklos veiklos prioritetiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos rezultatai, atsižvelgiama į vietinius 

demografinius ir socialinius ypatumus, vietos bendruomenės poreikius, turimus išteklius, bendruomenės 

narių pasiūlymus. Anykščių muzikos mokyklos strateginis planas 2016–2020 metams parengtas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 

Anykščių muzikos mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.  

Mokykla yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, vykdanti pradinio ir 

pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir kitas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo programas (ankstyvojo, mėgėjų, išplėstinio, profesinės linkmės modulio). Ugdymo turinys 

skirstomas į pagrindinius ir pasirenkamuosius dalykus. Pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų (muzikinio 

ugdymo branduolio) pamokas lanko visi mokiniai. Pasirenkamųjų muzikinio ugdymo dalykų pamokos 

skiriamos pagal mokinių poreikius ir gebėjimus.  

II SKYRIUS 

 IŠORINĖS APLINKOS  ANALIZĖ 

 

  Politiniai (teisiniai) veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės veiklos programa, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymais, 

Savivaldybės strateginiu plėtros ir veiklos planais bei Anykščių muzikos mokyklos nuostatais, kitais 

teisės aktais.  
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Ekonominiai veiksniai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme vaikų ir jaunimo 

neformalusis vaikų švietimas priskiriamas prie savarankiškųjų savivaldybių funkcijų. Savivaldybės taryba 

skirsto biudžetinėms įstaigoms biudžeto asignavimus. Tačiau finansavimas yra netolygus ir 

nepakankamas. Dalis mokinio krepšelio lėšų skiriama profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio 

programoms ir neformaliam švietimui, papildančiam bendrąsias ugdymo programas, finansuoti. Dėl 

sumažinto biudžeto mažėja mokinių ugdymo galimybės, siaurinamos programos – prastėja muzikinio 

parengimo kokybė.  

Socialiniai (demografiniai) veiksniai. Augantis nedarbas ir mažėjantis gimstamumas, 

migracija sukelia tam tikras problemines situacijas. Muzikos mokyklos lankymas, muzikavimas 

bendraminčių grupėje, individualios pamokos, pokalbiai su mokytoju padeda mokiniui jaustis saugesniu, 

pasitikėti savo jėgomis. Plečiantis mokymosi visą gyvenimą idėjoms, atsiranda daugiau suaugusiųjų, 

kurie nori tobulinti savo kompetencijas ir mokytis pagal suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą. Dėl 

tarpmokyklinės konkurencijos, mokinių užimtumo, kaimo vietovėse gyvenančių mokinių atvykimo 

problemos ir nepakankamo mokyklos finansavimo prarandami potencialūs mokiniai.  

Technologiniai veiksniai. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia 

ugdymo procesą ir ugdymo aplinką. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės 

skatina atnaujinti ugdymo procesą, suteikti jam šiuolaikiškumo. Tačiau trūkstant finansavimo, mokykloje 

nepakankamas informacinių technologijų diegimas, mokymo(si) priemonių, muzikos instrumentų, 

inventoriaus atnaujinimas.  

Edukaciniai veiksniai. Remiantis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (2012) 

bei mokyklos mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, mokytojai nuolat tobulina asmenines, 

profesines kompetencijas, didina darbinę motyvaciją. Vykdomos netradicinės edukacinės veiklos, aktyvus 

socialinių partnerių bendradarbiavimas užtikrina gerosios patirties sklaidą, skatina mokinių tobulėjimą ir 

motyvaciją.  

III SKYRIUS 

 VIDINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

  Mokyklos kultūra: Mokykla veikia 56 metus, turi  susiformavusias tradicijas, rengia šventes, 

konkursus, festivalius, projektus, atstovauja Savivaldybę Lietuvoje ir užsienyje. Ugdymas vyksta 

saugioje, jaukioje, šiltoje aplinkoje, siekiant mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo.  

Ugdymas ir mokymasis. Ugdymas vykdomas remiantis Mokyklos ugdymo planu, veiklos planu, 

dalykų programomis. Ugdymo procesas diferencijuojamas atsižvelgiant į ugdytinių galimybes, poreikius, 

pritaikant veiklos formas ir priemones. Mokinių mokymasis grindžiamas atsakomybe, savarankiškumu, 
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aktyvumu, motyvacija bei mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimu. Mokinių pažanga vertinama 

pagal nustatytą Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką. 

Pasiekimai. Mokyklos ugdytiniai – rajoninių, apskrities, respublikinių, tarptautinių konkursų – 

festivalių dalyviai, diplomantai, laureatai, dainų švenčių dalyviai. Mokiniai ir mokytojai aktyviai 

dalyvauja  mokyklos ir miesto renginiuose.  

Pagalba mokiniui. Mokyklos mikroklimatas yra geras, mokiniai jaučiasi saugiai. Individualios 

pamakos leidžia geriau pažinti mokinį ir greitai spręsti iškilusias problemas. Mokykloje vykdoma gabių 

mokinių ugdymo programa, kuri sudaro sąlygas įgyti aukštesnės meninės kompetencijos. Neturintiems 

savų instrumentų mokiniams, nuomojami muzikos instrumentai. Nuo mokesčio už mokslą atleidžiami: 

mokiniai, kurių šeima yra socialinės paramos gavėja (pagal pateiktą pažymą), neįgalūs mokiniai (pagal 

pateiktą neįgalumo pažymą), ypač gabūs mokiniai. 

Vadovavimas ir lyderystė. Mokykloje kolegialus valdymo stilius. Mokyklos administracija 

kiekvienais mokslo metais numato ugdymo proceso stebėseną, įsivertina, ar ugdymo procesas atitinka 

Mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimą. Metodinių grupių, Metodinės tarybos, Mokytojų tarybos, 

Mokyklos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose mokytojai iškelia idėjas ir priima nutarimus jų 

įgyvendinimui. Mokyklos veiklos rezultatai aptariami posėdžiuose.  

Personalo valdymas. Mokyklos administracija: mokyklos direktorius (II vadybinė kvalifikacinė 

kategorija), direktoriaus pavaduotojas ugdymui (II vadybinė kvalifikacinė kategorija). Mokykloje dirba 

išsilavinę, tinkamą kvalifikaciją turintys 22 mokytojai: 14 mokytojų metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai, 

2 mokytojai. 4 mokytojai yra įgiję magistro laipsnį. Suformuotas aptarnaujantis personalas, kuris 

vadovaujasi pareiginėmis instrukcijomis ir dirba tinkamai.  

Materialinių išteklių valdymas. Mokykloje ugdymo procesas vyksta viename pastate. Bendras 

plotas – 1188 kvadratinių metrų. Koncertų salė – 101 kvadratiniai metrai. Rengiamos  patalpos bibliotekai 

– fonotekai, muzikos istorijos kabinetui, klasės gitaros mokymui, naujų sanitarinių mazgų įrengimui.  

Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš: savivaldybės biudžeto, mokinio 

krepšelio, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio, tėvų (globėjų) mokesčio už mokslą, 2 % 

gyventojų pajamų mokesčio paramos, projektinių lėšų. 

 

SSGG ANALIZĖ 

                                                                    Stipriosios pusės  

         Mokykloje siūlomas platus ugdymo programų pasirinkimas, ugdymas diferencijuojamas ir 

individualizuojamas.  

         Mokykloje yra profesinės linkmės ugdymo modulis, darbui su itin gabiais mokiniais. 

             Geri  mokinių baigiamųjų egzaminų rezultatai. 
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             Aktyvi koncertinė, konkursinė, projektinė veikla. Mokiniai dalyvauja rajono, respublikos 

koncertiniame gyvenime, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose bei projektuose. 

             Vykdomi kryptingo vaikų ir jaunimo užimtumo projektai. 

             Mokyklos renginiai, koncertai puoselėja mokinių tautiškumą, pilietiškumą ir patriotiškumą. 

             Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs, gerbiami, pasitikintys mokytojais, maloniai 

 bendraujantys ir bendradarbiaujantys tarpusavyje. 

            Mokyklos mokytojų kvalifikacija yra gera. Mokytojai nuolat siekia įgyti aukštesnių kvalifikacinių 

kategorijų, sistemingai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

            Mokykloje efektyviai naudojami materialiniai ir finansiniai resursai, nuolat ieškoma ir siekiama 

gauti materialinės ir intelektualinės paramos.   

            Bendradarbiaujama su miesto kultūrinėmis įtaigomis, respublikos muzikos mokyklomis, žymiais 

respublikos atlikėjais ir kompozitoriais.  

                                        Silpnosios pusės  

             Dėl didelio mokinių užimtumo bendrojo ugdymo mokyklose, mokinių važinėjimo iš kaimo sunku 

derin ti mokinių tvarkaraščius, bei koncertų grafikus. 

            Daliai mokinių stinga mokymosi motyvacijos, atsakomybės, savarankiškumo. 

            Individualių instrumentų trūkumas neigiamai atsiliepia ugdymo procesui. 

            Mokytojų vedamų parodomųjų ir atvirų pamokų bei metodinių pranešimų stoka. 

            Nepakankama mokyklos bendruomenės narių atsakomybė už mokyklos įvaizdžio gerinimą. 

            Trūksta lėšų mokymo kompiuterizavimui ir šiuolaikiškam informacijos pateikimui, instrumentų ir 

kitų priemonių atnaujinimui. 

                                         Galimybės  

            Gerinti ugdymo kokybę, keliant mokytojų dalykinę ir pedagoginę psichologinę kvalifikaciją. 

            Plėsti dalyvavimą kultūrinių organizacijų veikloje, stiprinti ryšius ir bendradarbiavimą su įvairiais 

meno kolektyvais, profesionaliosios muzikos atlikėjais. 

            Gerinti  patirties sklaidą, pristatant mokinių ir mokytojų kūrybinius bei metodinius pasiekimus už 

mokyklos ribų. 

           Tikslingai racionaliai planuoti pamokas, nuolat skatinti mokymosi motyvaciją. 

           Naujų, patrauklių skatinimo metodų įgyvendinimas, skatinant visus mokytojus organizuoti 

renginius mokykloje ar už jos ribų.                      

                                            Grėsmės  

            Dėl didelio užimtumo ryškėja silpnėjantis mokinių fizinis ir emocinis pajėgumas. 

            Naujų mokinių, pasirenkančių mokslą muzikos mokykloje, gebėjimų mažėjimo tendencija. 

Rajono gyventojų gimstamumo mažėjimas, emigracija, pragyvenimo lygio ir kultūros kaita 
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IV SKYRIUS 

 VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Mokyklos vizija – moderni ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo muzikinio ugdymo ir 

saviraiškos poreikius, visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškumą, 

tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, dvasiškai turtingą asmenybę. 

Mokyklos misija - sudaryti geras aukštos ugdymo(si) kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti 

mokinio prigimtinėms galioms, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas 

vertybines nuostatas, asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą. Bendrauti ir bendradarbiauti, būti 

atviriems visuomenei, tenkinti Savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius. 

Strateginiai tikslai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą. 

2. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklią, draugišką ir pilietišką bendruomenę. 

3. Modernizuoti ugdymo aplinką. 

 

Strateginis 

tikslas 

Strateginiai 

uždaviniai 

Aktualumas Veiklos strategija ir laukiamas 

rezultatas 

1. Užtikrinti 

ugdymo 

kokybę ir 

kompetencijų 

ugdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Nuosekliai 

įgyvendinti 

formalųjį 

švietimą 

papildančio 

ugdymo 

pradinio ir 

pagrindinio 

muzikavimo 

programas, bei 

neformaliojo 

švietimo 

programų 

pasiūlą 

 

 

 

 

Kokybiškas FŠPU 

programų 

įgyvendinimas 

mokykloje. 

Neformaliojo švietimo 

programų pasiūlos 

įvairovė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant galimybei, mokiniai pasirinks 

formalaus ugdymo programas, 

atitinkančias valstybinius standartus. Bus 

vykdomi projektai su muzikų rėmimo 

fondais Lietuvoje ir užsienyje, atliekami 

mokinių poreikių tyrimai, atnaujinamos, 

kuriamos naujos bei diegiamos  

papildomos ugdymo programos 

atitinkančios regiono poreikius.  

Kūrybiškai derinamos programos, 

integruojamos naujos disciplinos, ugdomi 

praktiniai gebėjimai leis įgyti mokiniams 

reikiamų kompetencijų.  

Kuriant programas bendradarbiaujama su 

Muzikos ir meno mokyklų vadovų 

asociacija. 

Laukiami rezultatai: mokyklos siūlomos 

ugdymo programos atitiks paslaugų gavėjų 
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lūkesčius, mokiniai nuosekliai sieks 

rezultatų  ir išvengs nepageidaujamų 

adaptacijos reiškinių, bus įgyvendintas 

pagrindinis neformaliojo švietimo 

principas - mokytojai, tėvai ir vaikai yra 

bendro ugdymo proceso kūrėjai 

 

1.2.  Tobulinti 

mokytojų 

kompetencijas: 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo, 

pamokos 

planavimo  ir 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimo 

Objektyvus pasiekimų 

ir pažangos vertinimas 

skatinantis tobulėti. 

Individuali kiekvieno 

mokinio pasiekimų 

pažanga. Sustiprėjusi 

mokymosi motyvacija 

ir savarankiškumas  

Atnaujinta mokinių žinių vertinimo 

sistema, skatinanti analizuoti pasiektą 

rezultatą, kritiškai mąstyti, tobulėti. 

Pamokų planavimas ir profesionalus 

ugdymo metodų taikymas  padės 

mokiniams siekti pažangos, stiprins jų 

mokymosi motyvaciją 

 

Laukiami rezultatai: ugdytiniai suvoks 

šiuolaikinės karjeros būtinų kompetencijų 

sampratą, žinos kaip panaudoti įgytus 

praktinius įgūdžius, mokės kurti savo 

karjeros strategiją 

1.3. Užtikrinti 

visapusiškas 

ugdymo 

galimybes 

gabiems ir 

motyvuotiems 

mokiniams 

Stiprią motyvaciją 

turintys mokiniai 

rinksis profesinio 

modulio ugdymo  

programą, kuri lems  

tolimesnių studijų 

kitose mokyklose 

pasirinkimą ar  

profesinį kelią 

 Skatinti, sudaryti sąlygas tinkamam gabių 

ir talentingų moksleivių ugdymui, 

koncertinei, konkursinei veiklai. 

Įvesti klasėse interneto prieigą ir aprūpinti 

IKT, muzikinėmis programomis. 

 

Laukiami rezultatai: Gabiausi mokiniai 

sėkmingai dalyvaus šalies ir rajono, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose. Sudarytos sąlygos prieigai 

prie IKT plės gabių ir motyvuotų mokinių 

galimybes susipažinti ir analizuoti 

pasaulines muzikos tendencijas 
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2 . Plėtoti 

vertybinių 

nuostatų 

ugdymą, 

formuojant 

veiklią, 

draugišką ir 

pilietišką 

bendruomenę 

2.1. Formuoti 

kultūrines ir 

vertybines 

nuostatas   

Kintanti politinė, 

ekonominė padėtis 

sukuria situacijas, 

kuriose reikia pagalbos 

mokiniui bei mokyklos 

bendruomenei. 

Dabartiniai gyvenimo 

iššūkiai reikalauja, kad 

mokykla taptų jaunimo 

ir visuomenės 

kryptingo užimtumo 

centru 

 Sudaromos sąlygos saugiai, jaukiai jaustis 

mokykloje visiems bendruomenės 

nariams, puoselėjant tarpusavio pagarbą, 

atjautą ir supratimą. Kurti patrauklią, 

estetišką mokyklos aplinką.  

 Dalyvauti tarptautinių organizacijų 

veikloje, ugdyti toleranciją, empatiją, norą 

padėti. 

 

Laukiami rezultatai: jaukioje aplinkoje 

bendruomenės nariai jausis saugiai, bus 

puoselėjamos bendražmogiškos vertybės, 

ugdomas doras, kūrybingas, brandus 

žmogus, gebantis gyventi ir kurti 

daugiakultūrinėje terpėje 

 

2.2 . Ugdyti 

patriotines  ir 

pilietines 

nuostatas 

Meninė aplinka žadina 

mokinių vertybinių 

nuostatų formavimąsi. 

Meninių vertybių 

pažinimas, kultūros 

kūrimas, tradicijų 

puoselėjimas skatina 

bendruomenės 

tobulėjimą, 

dvasingumą ir 

toleranciją. Žmogaus 

kultūrinių  ir kitų 

vertybių ugdymas 

lemia pasitikėjimą savo 

jėgomis, motyvaciją, 

atsakomybę priimant 

sprendimus 

 Pilietiškumo, patriotiškumo ir tautiškumo 

nuostatų ugdymą integruoti į visą 

mokyklos veiklą. Šiame procese skatinti 

dalyvauti visą mokyklos bendruomenę: 

mokytojus, darbuotojus, tėvus ir mokinius. 

Plėsti savivaldos institucijų veiklą, didinti 

jų įgaliojimus ir atsakomybę. Dalyvauti 

visuomeninių organizacijų veikloje, diegti 

naujas veiklos kryptis, mokyti išsaugoti 

tautinį savitumą, pilietinę savigarbą. 

 

Laukiami rezultatai: mokiniai 

dalyvaudami visuomeninių organizacijų 

veikloje išsiugdys gyvenimo 

demokratinėje visuomenėje principus, 

išmoks mylėti ir puoselėti savo kraštą, 

išsaugoti tautinį mentalitetą. Mokysis 

bendrauti ir bendradarbiauti 
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3. 

Modernizuoti 

ugdymo 

aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

sąlygas 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos-fonotekos 

patalpų įrengimas, 

bibliotekos fondų 

atnaujinimas, garso 

įrašų įsigijimas. 

Kompiuterinės 

technikos 

modernizavimas, naujų 

muzikinių programų 

įsigijimas 

 Paslaugų kokybės gerinimas, galimybė 

naudotis atnaujinta biblioteka ir fonoteka, 

mokytojų kūrybinių galimybių plėtra. 

 

Laukiami rezultatai: atnaujinus 

biblioteką ir fonoteką mokiniams ir 

mokytojams atsivers platesnės galimybės 

muzikos istorijos, solfedžio ir kitų dalykų 

pasiruošimui, tobulėjimui, kūrinių 

analizavimui 

1.2.  Įsigyti ir 

atnaujinti 

mokymo 

priemones 

 Muzikinės aparatūros, 

instrumentų, mokyklos 

inventoriaus 

atnaujinimas 

 Gerinant ugdymo kokybę, siekti gerinti 

ugdymosi aplinką, kurti jaukias, patogias, 

šiuolaikiškas ugdymosi vietas. 

 

 Laukiami rezultatai: Įsigijus naujus 

muzikos instrumentus, šiuolaikinę 

muzikinę aparatūrą bei inventorių, pagerės 

mokinių mokymosi kokybė, motyvacija. 

Mokykla taps patrauklesnė ir jaukesnė 

jaunam žmogui 

 

                                 

                                       __________________________________________ 
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