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I. BENDROJI DALIS 

 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla – tai neformaliojo 

vaikų švietimo mokykla, turinti juridinio asmens teises. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos nuostatais.   

Vykdomos programos: 

1. pradinio muzikinio ugdymo programa; 

2. pagrindinio muzikinio ugdymo programa; 

3. pagrindinio išplėstinio muzikinio ugdymo programa; 

4. neformaliojo ugdymo programa „Muzikos instrumentas“; 

5. pagrindinio dailės ugdymo programa; 

6. dailės neformaliojo ugdymo programa „Ankstyvasis dailės meninis ugdymas”; 

7. dailės neformaliojo ugdymo programa „Ankstyvasis parengiamasis dailės meninis 

ugdymas”; 

8. dailės neformaliojo ugdymo programa „Dailės išplėstinio meninio ugdymo 

programa“; 

9. dailės neformaliojo ugdymo programa „Suaugusiųjų dailės meninis ugdymas“; 

10. pradinio choreografijos ugdymo programa; 

11. pagrindinio choreografijos ugdymo programa; 

12. neformaliojo choreografijos ugdymo programa.  

Mokyklai priklauso patalpos esančios Vytauto g. 23, (plotas 1214,55 kv. m.), kuriose 

yra 21 muzikos dalykų mokomoji klasė, didžioji salė, mažoji salė, biblioteka, mokytojų metodinis 

kabinetas, Vytauto g. 14 (plotas 1720,11 kv. m.). 1037,51 kv. m. naudojasi vaikų lopšelis-darželis 

„Žibutė“, 682,60 kv. m. mokykla, kuriose yra 8 dailės mokomųjų dalykų klasės ir M. K. Čiurlionio 

g. 80  (324,33 kv. m.) yra 2 dailės mokomosios klasės, 1 choreografijos salė bei persirengimo 

kambarys.  

Mokyklos vizija  

Įvairiapusiško meninio ugdymo lanksti, atvira naujovėms mokykla, puoselėjanti 

mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų gerus santykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 

individualius gebėjimus ir siekius, padedanti kiekvienam mokyklos mokiniui atskleisti jo 

prigimtines galias ir įgimtus gebėjimus bei sudaryti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninės 

veiklos srityje, gebanti konkuruoti su kitomis mokyklomis bei garsinanti Druskininkus Lietuvoje ir 

už jos ribų.   

Mokyklos misija  

Teikti kryptingą meninį ugdymą, atveriant mokiniui savitą ir turtingą prasmių bei 

vertybių meno pasaulį, atskleisti mokinio gabumus ir formuoti praktinius įgūdžius. Lanksčiai 

pritaikyti meninio ugdymo programas visiems norintiems mokytis bei užsiimti menine veikla.  

2021 metų tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimas 



Įvertinus, kad pirmą pusmetį karantino sąlygomis ugdymas vyko nuotoliniu būdu ir 

mokytojai dirbo namuose, didžiąja dalimi 2021 metų veiklos planas buvo įgyvendintas. Uždaviniai, 

kurie galėjo būti įgyvendinami nuotolinio komunikavimo priemonėmis, buvo įgyvendinti ir viršyti, 

kurie nuotoliniu būdu negali būti įgyvendinti ar jų įgyvendinimas sudėtingas ir nekokybiškas, 

įgyvendinti ne pilnai. Pirmo plano tikslo „Tobulinti ugdymo(si) kokybę“ trečio uždavinio „Tobulinti 

šiuolaikinės pamokos vadybą“ (Pamokų stebėjimas) planas įgyvendintas ne pilnai, penkto uždavinio 

„Nuolat tobulinti mokytojų profesines kompetencijas“ (Seminarai, mokymai, konferencijos) planas 

viršytas. Antro plano tikslo „Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį, tobulinant 

ugdymo(si) aplinką“ pagal pirmą uždavinį „Organizuoti renginius, koncertus, parodas, rengti 

projektus, konkursus, festivalius ir juose aktyviai dalyvauti mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje“ 

koncertų, renginių, projektų organizuota/dalyvauta mažiau nei planuota, tačiau ženkliai daugiau nei 

planuota dalyvauta konkursuose, festivaliuose. 

2022 metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai yra tęstiniai.   

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla bendradarbiauja su šalies meno, muzikos, 

dailės mokyklomis, Vilniaus Dailės akademija ir jos filialu Kaune, Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centru, Gardino Antonijaus Tyzenhauzo vaikų meno mokykla, Gardino  vaikų dailės 

mokykla, Pišo (Lenkija) vidurine mokykla, asociacija „Padėkime vaikams“, su savivaldybės švietimo 

įstaigomis, Druskininkų Švietimo centru, Kultūros centru, viešąja biblioteka, su kitais savivaldybės 

ir respublikos socialiniais partneriais. 

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKLOS, ATSAKINGI VYKDYTOJAI 

 

1. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, vykdydama savo  

veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo dokumentus:  

1.1. Druskininkų savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą; 

1.2. Druskininkų savivaldybės 2022 m. biudžetą;  

1.3. Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 7 programos 

„Švietimo programa“ 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti 

galimybes moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti 

veikti nuolat kintančiame pasaulyje“ 04 uždavinio „Vykdyti mokyklų tinklo optimizavimą, skatinti 

ir prižiūrėti mokyklų strategijų rengimą. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą 

švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant 

teikiamų paslaugų kokybę“ 11 priemonę „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos 

vykdymas“.                              

Tikslai:  

                     1.Tobulinti ugdymo(si) kokybę.  

                     1.1.1. Uždaviniai:  

1.1.1. gerinti ugdymo(si) proceso ir turinio kokybę;  

1.1.2. kelti mokinių mokymosi motyvaciją, taikant aktyvius, inovatyvius mokymo(si) 

metodus;  

1.1.3. tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą;  

1.1.4. efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą 

ugdymo(si) procese;   

1.1.5. nuolat tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.  

2. Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį, tobulinant ugdymo(si) aplinką.   

2.1. Uždaviniai:  

2.1.1. organizuoti renginius, koncertus, parodas, rengti projektus, konkursus, 

festivalius ir juose aktyviai dalyvauti mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje;   



2.1.2. nuolat informuoti visuomenę apie vykstančius ir vykusius renginius mokykloje, 

mokinių ir mokytojų pasiekimus;  

2.1.3.aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, 

bendruomenėmis;  

2.1.4. tobulinti ugdymo(si) aplinką, stiprinant materialinę bazę.  

 

Veiklos plano tikslo kodas  Veiklos plano tikslo pavadinimas  

01  Tobulinti ugdymo(-si) kokybę.  

Tikslo įgyvendinimo aprašymas  

Įgyvendinant šį tikslą bus:  

1. tobulinama ugdymo(-si) kokybė;  

2. stiprinama mokinių mokymosi motyvacija;  

3. stiprinamas mokinių gebėjimas vertinti ir įsivertinti;  

4. sudarytos palankios psichologinės ir emocinės ugdymo(-si) sąlygos; 

5. mokytojai tobulins savo profesines kompetencijas, dalis mokytojų įgis aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją.  

Veiklos plano 01 tikslo 

uždavinio kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio pavadinimas  

01  Gerinti ugdymo(si) proceso ir turinio kokybę.  

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas  

Ugdymo programos rengiamos ir turinys planuojamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius, 

pasiekimus, diferencijuojant ugdymo turinį, taikant aktyvius, inovatyvius ugdymo metodus.   

01 uždavinio priemonės 

kodas  

01 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Gerinti ugdymo(-si) kokybę kryptingai planuojant ugdymo turinį, 

atnaujinant dalykų programas.  

01 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Gerinant ugdymo(-si) kokybę svarbu:  

1. kryptingai planuoti ugdymo(si) turinį, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius, pasiekimus;   

2. atnaujinti dalykų dėstymo programas; diferencijuoti ugdymo turinį;  

3. taikyti inovatyvius ugdymo metodus.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-01-01-01  Parengtos ir/ar 

atnaujintos dalykų 

ugdymo programos  

vnt.  12  10  10 10 

 

 

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Parengti ir/ar atnaujinti dalykų ugdymo programas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Parengti ir/ar atnaujinti dalykų ugdymo programas, diferencijuojant, kryptingai planuojant 

ugdymo(si) turinį, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius, pasiekimus. Veiklos vykdytojai – visi 

mokyklos mokytojai. 



Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-01-01-01-

01 

Parengtos ir/ar 

atnaujintos dalykų 

ugdymo programos, 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir jų 

poreikius, aptartos 

metodinėje taryboje ir 

patvirtintos direktoriaus 

įsakymu. 

vnt. 12 10 10 10 

Veiklos plano 01 tikslo 

uždavinio kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas  

02  Kelti mokinių mokymosi motyvaciją taikant inovatyvius, aktyvius 

mokymo(si) metodus, dalyvaujant konkursuose, projektuose. 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas  

Mokinių mokymosi motyvacija keliama: taikant inovatyvius, aktyvius mokymo(si) metodus, 

diferencijuojant turinį, atnaujinant ugdymo(si) priemones, dalyvaujant konkursuose, projektuose.  

02 uždavinio priemonės 

kodas  

02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Kelti mokinių mokymosi motyvaciją: taikant aktyvius mokymo(si) 

metodus, pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio gebėjimus, aptariant 

su mokiniu jo pažangą, skatinant dalyvauti konkursuose, projektuose ir 

kituose renginiuose.  

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Parengti mokymo dalykų teminius planus, pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio gebėjimus, 

aptariant su mokiniu jo pažangą, taikant aktyvius ugdymo(si) metodus, mokiniui ir mokytojui 

pasitikint vienas kitu, bendradarbiaujant mokiniui ir mokytojui, dalyvaujant konkursuose, projektuose 

ir kt. renginiuose keliama mokinių mokymosi motyvacija. Ugdomosios veiklos formų tinkamumas 

kels mokinių mokymosi motyvaciją.      

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-02-

01-01  

Parengti/atnaujinti dalykų 

teminiai planai  

Komplektų 

skaičius  

 29  24  24  

 

24  

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Parengti ir/ar atnaujinti dalykų teminius planus 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Parengti/atnaujinti dalykų teminiai planus, numatant aktyvius, inovatyvius ugdymo metodus, 

keliančius mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą, siekį tobulėti. Veiklos vykdytojai – visi 

mokyklos mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  



P -01-02-01-

01-01 

Parengti/ 

atnaujinti dalykų 

teminiai planai, 

numatant aktyvius, 

inovatyvius ugdymo 

metodus, keliančius 

mokinių mokymosi 

motyvaciją, aptarti 

metodinėje taryboje 

ir patvirtinti 

direktoriaus įsakymu. 

Komplektų 

skaičius 

29 24 24 24 

Veiklos plano 01 tikslo uždavinio 

kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio pavadinimas  

03  Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą.  

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas  

Pamokos vadyba tobulinama  taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, inovatyvius mokymo(si) 

metodus, racionaliai naudojant pamokos laiką, plečiant bei įvairinant ugdomąją veiklą, padedant 

mokiniui mokytis, užtikrinant mokiniui saugią, psichologiškai jaukią, emociškai tvarią aplinką. 

03 uždavinio priemonės kodas  03 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Tobulinti pamokos vadybą taikant šiuolaikinės pamokos 

struktūrą, inovatyvius mokymo(si) metodus, plečiant bei 

įvairinant ugdomąją veiklą, padedant mokiniui mokytis 

saugioje, psichologiškai jaukioje ir emociškai tvarioje 

aplinkoje. 

03 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, racionaliai ir veiksmingai panaudojant pamokos laiką, gerai 

organizuojant mokinių darbą, padedant mokytis ir kuriant pasitikėjimą, bendradarbiaujant mokiniui ir 

mokytojui, plečiant  bei įvairinant ugdomąją veiklą, užtikrinant saugią, psichologiškai jaukią ir 

emociškai tvarią aplinką, bus tobulinama pamokos vadyba.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-03-

01-01  

Atvirų pamokų vedimas  vnt.  6  8  8  8  

Pamokų stebėjimas  vnt.  16  20 20  20 

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Atvirų pamokų vedimas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Vesti atviras pamokas, dalintis gerąja patirtimi. Veiklos vykdytojai – visi mokyklos mokytojai. 

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 02 veiklos pavadinimas 

02 Pamokų stebėjimas 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Stebėti kolegų vedamas pamokas, kaupti patirtį, tobulinti pamokos vadybą, teikti patarimus. Veiklos 

vykdytojai – visi mokyklos mokytojai. 



Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-03-01-01-

01 

Atvirų pamokų 

vedimas, taikant 

šiuolaikinės pamokos 

struktūrą, 

bendradarbiaujant 

mokiniui ir 

mokytojui, 

užtikrinant saugią, 

psichologiškai jaukią 

ir emociškai tvarią 

aplinką 

vnt. 6 8 8 8 

P-01-03-01-01-

02 

Pamokų stebėjimas 

tobulinant pamokos 

vadybą, aptarimas, 

grįžtamasis ryšys. 

vnt. 16 20 20 20 

Veiklos plano 01 tikslo uždavinio 

kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 04 uždavinio pavadinimas  

04  Efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą 

ir įsivertinimą ugdymo(si) procese.  

Veiklos plano 01 tikslo 04 uždavinio aprašymas  

Vadovaujantis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarka, efektyviai taikant 

ugdymo(si) turinio vertinimą ir įsivertinimą mokinių pažangos ir pasiekimų procese dalyvaus 

mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai.   

04 uždavinio priemonės kodas  04 uždavinio priemonės pavadinimas  

01  Efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą 

ir įsivertinimą ugdymo(si) procese bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.  

04 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Vadovaujantis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo  tvarka, bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, aptariant su mokiniu jo pažangą, sistemingai informuojant tėvus 

(globėjus) apie mokinio daromą pažangą, pasiekimus bus stiprinamas vertinimas ir įsivertinimas 

ugdymo(si) procese.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-04-

01-01 

 

 

 

 

 

 

Atnaujintas mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo  

tvarkos 

aprašas/parengtas 

mokinių pasiekimų 

vnt.  1 1  1  1  



 

 

 

  

gerinimo priemonių 

planas 

Mokytojų, 

auklėtojų, mokinių 

ir jų tėvų 

individualūs 

pokalbiai, klasės 

tėvų ir visuotiniai 

susirinkimai.  

vnt.  45  30  30  30  

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Atnaujintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo  

tvarkos aprašas, parengtas mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Atnaujinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo  tvarkos aprašą, parengti mokinių 

pasiekimų gerinimo priemonių planą, supažindinti mokyklos bendruomenę su parengtais 

dokumentais. Veiklos vykdytojai – direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, administracija, visi 

mokyklos mokytojai. 

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 02 veiklos pavadinimas 

02 Aktyvus mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimas 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Aktyviai bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (individualūs pokalbiai, klasės tėvų ir visuotiniai 

susirinkimai), bendrai siekti pažangos ir pasiekimų, ugdyti gebėjimą vertinti ir įsivertinti. Veiklos 

vykdytojai – mokyklos administracija, visi mokyklos mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-04-01-

01-01 

Atnaujintas mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei įsivertinimo  

tvarkos aprašas, parengtas 

mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planas 

bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir 

jų tėvams, stiprinant 

vertinimą ir įsivertinimą 

ugdymo(si) procese, atliktas 

tyrimas dėl mokinių 

pažangos. 

vnt. 1 1 1 1 

P-01-04-01-

01-02 

Stiprinamas vertinimas ir 

įsivertinimas ugdymo(si) 

procese organizuojant 

vnt. 45 30 30 30 



individualius pokalbius, 

klasės tėvų ir visuotinius 

susirinkimus apie mokinio 

pažangą, pasiekimus, 

bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir 

jų tėvams (globėjams)  

Veiklos plano 01 tikslo  

uždavinio kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 05 uždavinio pavadinimas  

05  Nuolat tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.  

Veiklos plano 01 tikslo 05 uždavinio aprašymas  

Organizuodami ir dalyvaudami dalykiniuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, rengdami ir 

skaitydami metodinius pranešimus, mokytojai tobulins profesines kompetencijas, kels kvalifikacinę 

kategoriją, gerės ugdymo proceso kokybė.  

05 uždavinio priemonės kodas  05 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Stiprinti ir tobulinti mokytojų profesines kompetencijas 

organizuojant ir dalyvaujant seminaruose, mokymuose, 

konferencijose ir kt. renginiuose, rengiant ir skaitant metodinius 

pranešimus.  

05 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Organizuodami ir dalyvaudami seminaruose, mokymuose, konferencijose ir kt. renginiuose, rengdami 

ir skaitydami metodinius pranešimus,  mokytojai stiprins bei tobulins savo profesines kompetencijas, 

įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Įgytas kompetencijas mokytojai panaudos ugdymo procese, 

skatins tobulėti ir mokinius.   

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-01-05-

01-01  

Seminarai, mokymai, 

konferencijos  

vnt.  78 30  30  30  

Parengti ir skaityti 

metodiniai pranešimai  

vnt.  7  9  9  9  

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, organizuojant/dalyvaujant seminaruose, mokymuose, 

konferencijose, panaudoti įgytas žinias ugdymo procese. Veiklos vykdytojai – mokyklos 

administracija, visi mokyklos mokytojai.  

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 02 veiklos pavadinimas 

02 Metodiniai pranešimai 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Rengti ir skaityti metodinius pranešimus, tobulinti savo ir kolegų profesines kompetencijas. Veiklos 

vykdytojai – mokyklos administracija, visi mokyklos mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  



P-01-05-01-

01-01 

Mokytojų profesinių 

kompetencijų stiprinimas bei 

tobulinimas, jų 

panaudojimas ugdymo 

procese, 

organizuojant/dalyvaujant 

seminaruose, mokymuose, 

konferencijose.   

vnt. 78 30 30 30 

P-01-05-01-

01-02 

Mokytojų parengti ir skaityti 

metodiniai pranešimai 

stiprinant ir tobulinant savo 

bei kolegų profesines 

kompetencijas. 

vnt. 7 9 9 9 

Veiklos plano tikslo kodas  Veiklos plano 02 tikslo pavadinimas  

02  Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį, tobulinant 

ugdymo(si) aplinką.  

Tikslo įgyvendinimo aprašymas  

Aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, organizavimas/dalyvavimas konkursuose, 

festivaliuose, renginiuose šalyje ir užsienyje, nuolatinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais, 

socialiniais partneriais, bendruomenėmis, prižiūrima ir atnaujinama materialinė bazė, mokyklos 

patalpos, saugi, psichologiškai jauki ir emociškai tvari aplinka sudarys sąlygas kokybiškam ir 

intensyviam ugdymui(si), pažangos siekimui, bendruomenės tradicijų puoselėjimui, gerajai patirties 

sklaidai ir stiprins mokyklos įvaizdį savivaldybėje, respublikoje bei užsienyje.  

Veiklos plano 02 tikslo  

uždavinio kodas 

Veiklos plano 02 tikslo  01 uždavinio pavadinimas  

01  Organizuoti renginius, koncertus, parodas, rengti projektus, 

konkursus, festivalius ir juose aktyviai dalyvauti mokykloje, 

mieste, šalyje ir užsienyje.   

Veiklos plano 02 tikslo  01 uždavinio aprašymas  

Projektų rengimas ir vykdymas, renginių, koncertų, parodų, konkursų, festivalių organizavimas ir 

aktyvus dalyvavimas juose mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje skatins mokinių saviraišką ir 

kūrybiškumą, garsins mokyklos vardą ir stiprins mokyklos įvaizdį.   

01 uždavinio  

priemonės kodas  

01 uždavinio  01 priemonės pavadinimas  

 01                             Organizavimas ir aktyvus dalyvavimas koncertinėje, parodinėje, projektinėje 

veikloje, konkursuose, festivaliuose, renginiuose mokykloje, mieste, šalyje ir 

užsienyje stiprins mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį.  

01 uždavinio  01 priemonės aprašymas  

Organizuodami ir aktyviai dalyvaudami koncertinėje, parodinėje, projektinėje veikloje, konkursuose, 

festivaliuose, renginiuose mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje skatinsime tobulėti mokinius ir 

mokytojus, skleisime gerąją patirtį, garsinsime mokyklos vardą ir stiprinsime mokyklos įvaizdį.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-01-01-

01  

Koncertai,  

renginiai, projektai 

(organizuota/ dalyvauta)   

vnt.  32  40  40  40 



Parodos (organizuota/ 

dalyvauta)  

vnt.  31  40  40  40 

Konkursai/ festivaliai   

(organizuota)   

vnt.  2  2  2  3 

Konkursai/ festivaliai  

(dalyvauta)  

konkursų 

festivalių 

skaičius 

43  30  30  30 

dalyvių 

skaičius 

75 65 65 90 

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Mokyklos įvaizdžio stiprinimas per popamokines veiklas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Organizuoti ir dalyvaudami koncertinėje, parodinėje, projektinėje veikloje, konkursuose, festivaliuose, 

renginiuose mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje. Veiklos vykdytojai – mokyklos administracija, visi 

mokyklos mokytojai.  

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-01-01-01-

01 

Organizavimas, aktyvus 

dalyvavimas koncertinėje, 

parodinėje, projektinėje 

veikloje, konkursuose, 

festivaliuose, renginiuose 

mokykloje, šalyje ir 

užsienyje skatinant tobulėti 

mokinius ir mokytojus, 

skleidžiant gerąją patirtį, 

garsinant mokyklos vardą, 

stiprinant mokyklos įvaizdį:   

koncertai,  renginiai, 

projektai (organizuota/ 

dalyvauta)   

vnt. 32  40  40  40 

parodos (organizuota/ 

dalyvauta) 

vnt. 31  40  40  40 

konkursai/ festivaliai   

(organizuota)   

vnt. 2  2  2  3 

konkursai/ festivaliai  
(dalyvauta) 

konkursų 

festivalių 

skaičius 

43  30  30  30 

dalyvių 

skaičius 

75 65 65 90 

Veiklos plano 02 tikslo  uždavinio 

kodas  

Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio pavadinimas  

02  Nuolat informuoti visuomenę apie vykstančius ir vykusius 

renginius mokykloje, mokinių ir mokytojų pasiekimus.  

Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas  



Nuolatinis visuomenės informavimas spaudoje, internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje 

vykstančius ir vykusius renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus, stiprins mokyklos įvaizdį.  

02 uždavinio priemonės kodas  02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Mokyklos įvaizdžio stiprinimas skelbiant informaciją 

spaudoje, internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje 

vykstančius ir vykusius renginius, mokinių ir mokytojų 

pasiekimus.  

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Nuolat informuodami visuomenę spaudoje, internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje 

vykstančius ir vykusius  renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus stiprinsime mokyklos įvaizdį, 

sulauksime daugiau lankytojų koncertuose, parodose.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

                        

Kodas 

Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-02-01-01  Straipsniai, 

pranešimai spaudoje, 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, 

socialiniame tinkle  

vnt.  11  15 20  20  

Reklaminiai plakatai, 

afišos Druskininkų 

viešojoje erdvėje  

vnt.  10  10  10  10  

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Visuomenės informavimas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Parengti straipsnius, pranešimus spaudoje, mokyklos internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle, 

informuojant visuomenę apie vykstančius ir vykusius renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus. 

Veiklos vykdytojai – mokyklos administracija, visi mokyklos mokytojai.  

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 02 veiklos pavadinimas 

02 Veiklų viešinimas 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Kabinti tam leistinose vietose plakatus, afišas Druskininkų viešojoje erdvėje, reklamuojant  mokyklos 

organizuojamus renginius. Veiklos vykdytojai – mokyklos administracija, visi mokyklos mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-02-01-

01-01 

Straipsniai, 

pranešimai spaudoje, 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, 

socialiniame tinkle 

informuojant 

visuomenę apie 

vnt. 11 15 20 20 



vykstančius ir 

vykusius renginius, 

mokinių ir mokytojų 

pasiekimus, stiprinant 

mokyklos įvaizdį. 

Apklausa dėl 

mokyklos įvaizdžio 

pokyčio. 

P-02-02-01-

01-02 

Plakatai, afišos 

Druskininkų viešojoje 

erdvėje, reklamuojant  

mokyklos renginius, 

stiprinant mokyklos 

įvaizdį 

vnt. 10 10 10 10 

Veiklos plano 02 tikslo  uždavinio 

kodas  

Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio pavadinimas  

03  Aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais 

partneriais, bendruomenėmis stiprinant mokyklos įvaizdį.  

Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio aprašymas  

Aktyviai bendradarbiaudami su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis 

supažindinsime su mokyklos veikla, pasiekimais, programomis, įtrauksime į mokyklos veiklas, 

renginius, dalyvausime socialinių partnerių, bendruomenių kultūrinėje veikloje. Aktyvus 

bendradarbiavimas stiprins mokyklos įvaizdį.   

03 uždavinio priemonės kodas  03 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  

01  Bendradarbiavimas per veiklas, projektus, renginius.  

03 uždavinio 01 priemonės aprašymas  

Mokykla organizuodama ar dalyvaudama renginiuose įtrauks mokinių tėvus, socialinius partnerius, 

bendruomenių narius į savo veiklas taip atlikdama švietėjišką vaidmenį ir stiprindama mokyklos 

įvaizdį.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-02-

01-01  

Stovyklos 

(organizavimas) 

vnt.  2  1  1  1  

Plenerų organizavimas  vnt.  1  1  1 1 

Savivaldos dienos 

renginys  

vnt.  1  1  1  1  



Mokyklos renginiai:  

„Mokyklos garbė“,  

„Metų mokinys“,  

,,Ansamblių vakaras“, 

Mokslo metų pradžios 

šventė“, ,,Motinos 

diena“,  

,,Trečiadieniniai 

vakarai“, ,,Kalėdiniai 

koncertai“ ir kt.  

vnt.  17 15  15  15  

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Bendradarbiavimas per veiklas 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis, supažindinant su 

mokyklos veikla, pasiekimais, programomis, įtraukiant į mokyklos veiklas, renginius. Dalyvauti 

socialinių partnerių, bendruomenių kultūrinėje veikloje. Veiklos vykdytojai – mokyklos 

administracija, visi mokyklos mokytojai.  

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-03-01-

01-01 

Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas į mokyklos 

veiklas įtraukiant 

mokinių tėvus, 

socialinius partnerius, 

bendruomenių narius, 

organizuojant 

tradiciniais tapusius 

mokyklos renginius: 

stovyklos 

vnt. 2  1  1  1  

Plenerai vnt. 1  1  1 1 

Savivaldos dienos 

renginys 

vnt. 1  1  1  1  

Mokyklos renginiai vnt. 17 15  15  15  

Veiklos plano 02 tikslo  

uždavinio kodas  

Veiklos plano 02 tikslo  04 uždavinio pavadinimas  

04  Tobulinti ugdymo(si) aplinką stiprinant materialinę bazę. 

Veiklos plano 02 tikslo  04 uždavinio aprašymas                                                       

Įsigyjant mokyklai būtinąsias mokymo(si) priemones, atnaujinant patalpas bus tobulinama 

ugdymo(si) aplinka, stiprinama mokyklos materialinė bazė bei mokyklos įvaizdis.  

04 uždavinio  priemonės kodas  04 uždavinio  01 priemonės pavadinimas  

01  Tobulinti ugdymo(si) aplinką ir stiprinti mokyklos įvaizdį, 

atnaujinant mokyklos materialinę bazę.  

04 uždavinio  01 priemonės aprašymas  



Atnaujinant mokyklos vidaus patalpas, įsigyjant naujus muzikos instrumentus, mokymo(si) 

priemones, reikalingus baldus ir kt. bus stiprinama materialinė bazė, tobulinama ugdymo(si) aplinka, 

keliamas mokyklos įvaizdis.   

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas  Kriterijus  Matavimo 

vienetas  

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-04-

01-01  

Patalpų/klasių 

remontas/atnaujinimas  

vnt.  5 5 2 2 

Naujų baldų 

įsigijimas:  

Biuro baldų 

komplektas  

Minkštasuolis 

Biuro kėdės 

Kėdė 

fortepijonui 

vnt.    

 

 

0  

2 

0 

 

0 

  

 

 

1  

4 

30 

 

2 

  

 

 

 0 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

1 

Choro pakyla vnt. 0 6 0 0 

Muzikos instrumentų 

įsigijimas: 

Saksofonas 
Klarnetas  

vnt.   

  

  

  

 

  

0 

0 

 

  

1  

1 

 

  

1 

1  

 

 

0 

0 

  Kompiuteris  

Spausdintuvas 

Projektorius 

Garso stip. aparatūra 

Mikrofonas 

 1  

 1 

0 

0 

0 

 16 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0  

0 

2 

0 

0 

0 

0 

01 priemonės veiklos 

kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Ugdymo(si) aplinka, materialinė bazė. 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Pastoviai prižiūrėti ir atnaujinti mokyklos vidaus patalpas, stiprinti materialinę bazę, įsigyti mokyklos 

veiklai reikalingas priemones, tobulinti ugdymo(si) aplinką. Veiklos vykdytojai – mokyklos 

administracija.  

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai   

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas  

2022 m. 

planas  

2023 m. 

planas  

2024 m. 

planas  

P-02-04-

01-01-01 

Atnaujinti, 

suremontuoti 

patalpas/klases, 

atliekant kosmetinį ar 

einamąjį remontą. 

vnt. 5 5 2  2 

Materialinės bazės 

atnaujinimas ir 

stiprinimas įsigyjant 

naujus muzikos 

instrumentus, 

vnt. (baldai) 2 37 0 1 

vnt. 

(muz.instr.) 

0 2 2 0 

vnt. 2 22 2 2 



mokymo(si) priemones, 

reikalingus baldus ir kt. 

(ugd. 

priem.) 

  

 

Veiklos plano priedas – metinis veiklos plano biudžetas.  

 

  

 

Direktorė                                                                                                                           Ona Olšauskienė    

 

 

 

 

 

                                      


