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I. ĮVADAS

Trakų meno mokykla veikia ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra
veikiama politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. Trakų meno
mokyklos strateginio plano 2018–2020 metams tikslas – užtikrinti efektyvų mokyklos veiklos
valdymą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti
mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti
kaitos pokyčius.

Trakų meno mokyklos strateginis planas sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Valstybine švietimo strategija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais bei įsakymu patvirtintais dokumentais (Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija ir kt.),
Trakų rajono savivaldybės strateginiu planu. Atsižvelgta į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus,
mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus, Europos
Sąjungos šalių patirtį. Mokyklos strateginį planą rengė Trakų meno mokyklos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 8 d. įsakymu Nr. (1.3.) V1-105 sudaryta darbo grupė. Rengiant mokyklos strateginį planą,
buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų.

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Trakų meno mokykla – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kurioje meninio ugdymo
tradicijos sėkmingai puoselėjamos nuo 1964 metų. Pradžioje įsteigta kaip Vievio muzikos mokyklos
filialas, 1967 m. mokykla tapo savarankiška ir buvo pavadinta Trakų muzikos mokykla. Tais pačiais
metais jai buvo priskirtas filialas Grigiškėse. Tuomet mokykloje veikė tik akordeono ir fortepijono
klasės. Aštuntame dešimtmetyje buvo atidarytos pučiamųjų ir styginių instrumentų klasės, įkurtas
pučiamųjų instrumentų orkestras, o 1980 metais savo veiklą pradėjo mokyklos skyrius Lentvaryje.
Nuo 2001 m. Grigiškes prijungus prie Vilniaus, mokyklos filialas Grigiškėse tapo savarankiška
mokykla. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, 1987 metais atidarytas šokio, o 1998 metais –
dailės, 2012 metais pradėjo veikti skyrius Aukštadvaryje, kuriame mokiniai gali rinktis dailės ir šokio
menų kryptis. 1990 metais mokyklos muzikos skyrius įsikėlė į dabartinį pastatą, Karaimų g. 10.
Dabar čia mokoma muzikos ir dailės, šokio – Trakų kultūros rūmuose. Lentvario skyriui nuomojamos
patalpos Lauko g. 20, Lentvaryje. Aukštadvario skyrius dirba Aukštadvario bendruomenės namuose
ir mokykloje-darželyje „Gandriukas“.

Per mokyklos gyvavimo metus ją baigė virš 1300 mokinių. Nemaža jų dalis pasirinko menininko
profesionalo kelią.

Trakų meno mokykloje mokosi 360 mokinių, dirba kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai (12
mokytojų metodininkų, 10 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai). Mokyklos administracija – direktorius
ir pavaduotojas ugdymui. Kiti darbuotojai – buhalterė, sekretorė, laborantas, muzikos instrumentų
derintojas, darbininkas, valytoja-kiemsargė.

Mokykloje yra senos kolektyvinio muzikavimo tradicijos (fanfarinis orkestras, įvairūs
instrumentiniai ansambliai, šokių kolektyvai), išvystyta meninė veikla (koncertai, festivaliai,
parodos), kasmet mokiniai dalyvauja ir pasiekia puikių rezultatų respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, parodose. Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis šalies ir užsienio švietimo ir kultūros
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įstaigomis. Kasmet vykdomi tradiciniai tarptautiniai ir respublikiniai meniniai edukaciniai projektai:
tarptautinis muzikos festivalis bei meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai pučiamiesiems,
mušamiesiems ir orkestrui „Trakų fanfarinė savaitė“, respublikinis tautinių šokių festivalis
„Žvaigždūnė“, respublikinis fortepijono muzikos festivalis „XX amžiaus muzika“, respublikinis
styginių instrumentų festivalis - konkursas „Romantikų įkvėpti“. Mokykla vis dažniau tampa
kultūrinės traukos centru, nes čia rengiami Lietuvos bei užsienio profesionalių muzikantų ir meninių
kolektyvų koncertai. Mokyklos mokinių ir meninių kolektyvų koncertinė geografija ir ryšiai su
partneriais labai platūs: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Vokietija, Graikija,
Nyderlandai, Turkija, Belgija, JAV, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, JAV.

Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi LR įstatymais, LR vyriausybės nutarimais,
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus
vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo ir veiklos planais, mokyklos vidaus tvarkos
taisyklėmis, mokyklos savivaldos institucijų (mokyklos ir mokytojų tarybos) nutarimais, mokyklos
direktoriaus įsakymais, metodinių grupių, mokytojų atestacijos komisijos nutarimais, etikos kodeksu.
Mokyklos veiklos planavimo struktūrą sudaro strateginis, metinis veiklos ir ugdymo planai, ugdymo
programos, atskirų muzikos instrumentų individualūs ugdymo planai.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

Sėkmingai pasiekėme Trakų meno mokyklos 2015-2017 metų strateginio plano viziją: tapome
populiaria ir atvira visuomenei vaikų ir jaunimo meninių kompetencijų įgijimo ir plėtojimo įstaiga,
savo ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka aktyviai prisidedančia prie miesto ir rajono kultūros,
meno bei turizmo plėtros procesų bei ugdančia europines bendruomenės kultūrinio gyvenimo
tradicijas.

Strateginio plano įvykdymo rezultatai: mokykloje vykdomas profesinio ugdymo modulis, kuris
suteikia platesnes galimybes itin gabių vaikų lavinimui/si. Nuo 2017 m. rudens įgyvendinamos
išplėstinio ugdymo programos, plečiama pasirenkamųjų dalykų grupė (akordeonų orkestras).
Sėkmingai vykdomas individualus mokinių ir jų tėvų konsultavimas karjeros planavimo klausimais.
Palaikomi glaudūs ryšiai su mokinių tėvais. Pasitelkus elektroninio dienyno sistemą aktyviai
vykdomas tėvų informavimas ugdymo klausimais. Pradėtas mokyklos veiklos kokybės vidaus
vertinimas. Siekiant aktyvinti metodinę veiklą, organizuojamos atviros metodinės konsultacijos su
kviestiniais lektoriais, vykdomas visų mokytojų savitarpio pamokų stebėjimas. Išlaikomi ir plečiami
tradiciniai renginiai, atsiranda nauji. Mokyklos žinomumo didinimui ir informacijos sklaidai,
aktyviai išnaudojama mokyklos e-svetainė, facebook paskyra. Vyksta nuolatinis mokyklos veiklos
rezultatų pristatymas spaudoje.

Pasinaudojus Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Trakų rajono savivaldybės parama
įsigyjami koncertiniai kostiumai šokėjams, instrumentai orkestrui. Pradėti mokyklos pastato
(Karaimų g. 10) rekonstrukcijos darbai.

Dėl objektyvių priežasčių liko neįgyvendinti keli svarbūs strateginio plano uždaviniai: stinga IT
priemonių klasėse, būtina atnaujinti dalį mokyklos instrumentarijaus. Nėra atitinkančių reikalavimų
šokio klasių (su saugiais veidrodžiais, atramomis, šiuolaikine pritaikyta grindų danga, oro ventiliacija,
persirengimo kambariais, dušu).

Ugdymo procese skatintina visų mokyklos bendruomenės narių lyderystė ir platesnis
įsitraukimas į mokykloje organizuojamas veiklas. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
nepakankamai nuoseklus, tobulinimosi sritys ne visada pasirenkamos atsižvelgiant į mokyklos
poreikius. Fiksuojami dažni pasikeitimai Mokytojų atestacijos programoje (atsisakoma atestuotis dėl
įvairių priežasčių). Aktualus išlieka platesnis aktyviųjų metodų taikymas pamokose.
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Išorinė analizė (PEST matrica)

Veiksniai

Politiniai Pasaulinė politinė padėtis;
ES švietimo politikos prioritetai, atsispindintys LR strateginiuose, švietimo
sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
LR seimas;
LR ŠMM ministro nutarimai;
Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m;
Trakų rajono savivaldybės tarybos nutarimai.

Ekonominiai LR BVP dalis skiriama švietimo sistemai finansuoti;
LR vykdoma neformalaus vaikų švietimo politika;
ES švietimo paramos fondai;
Lietuvos kultūros tarybos veikla;
Steigėjo skiriamos lėšos.

Socialiniai Demografinė padėtis šalyje;
Socialinė atskirtis rajonuose;
Emigracija ir remigracija;
Vartotojų pomėgiai ir požiūris į meninę veiklą ir jos svarbą.

Technologiniai Nuolatinis ir spartus IKT technologijų vystymasis;
Naujos aktyvaus ugdymo metodikos ir aplinkos.

SSGG analizės suvestinė

Stipriosios pusės

1. Plati ugdymo programų pasiūla.
2. Aukštos kvalifikacijos mokytojai ir

kiti darbuotojai.
3. Dalyvavimo nacionaliniuose bei

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose,
parodose patirtis.

4. Tarptautinių ir respublikinių
meninių-edukacinių projektų organizavimo
patirtis.

5. Gebėjimas organizuoti aktyvią
mokyklos meninių kolektyvų, solistų
koncertinę, parodų eksponavimo ir
individualią kūrybinę veiklą.

6. Profesionalių muzikantų bei
talentingo jaunimo koncertų organizavimo
patirtis.

7. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo
modulio vykdymas.

8. Geras mokyklos įvaizdis.
9. Pasitikėjimu ir pagarba grįsti

mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai.
10. Glaudus bendradarbiavimas su

mokinių tėvais.

Silpnosios pusės

1. Nėra nuolatinių pritaikytų patalpų šokiui.
2. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintų

rekomendacijų neatitinkantis mokyklos ugdymo
planas.

3. Išteklių trūkumas vykstant į konkursus,
koncertines keliones, rengiant parodas.

4. Nėra nuoseklios, mokytojų ir mokyklos
poreikius atitinkančios mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos.

5. Nepakankamas pareigybių skaičius (nėra
pavaduotojo ūkiui, pavaduotojo ugdymui – projektų
vadovo).

6. Nepakankama mokymo materialinė bazė
(šiuolaikinių mokymo priemonių, muzikos
instrumentų trūkumas).

7. Nepakankamai išvystyta mokyklos
informacinė-kompiuterinė sistema.
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11. Aktyvus bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.
Galimybės

1. Nuolatinių patalpų gavimas šokio
ugdymo procesui.

2. Patalpų įrengimas Aukštadvario
skyriuje.

3. Ugdymo programų pasiūlos bei
mokinių skaičiaus padidinimas Lentvario
skyriuje.

4. Pamokų vadybos, planavimo,
organizavimo, mokinių įsivertinimo
tobulinimas bei ugdymo metodų įvairinimas.

5. Suaugusių ugdymo programos
įdiegimas.

6. Dalyvavimas ir galimybė laimėti
įvairiuose meniniuose forumuose.

7. Tradicinių respublikinių ir tarptautinių
projektų išlaikymas ir plėtojimas, didinant
dalyvių skaičių ir plečiant geografiją.

8. Prisidėjimas prie miesto ir rajono
kultūros, meno bei turizmo plėtros procesų.

9. Visuomenės nuomonės apie meninį
ugdymą formavimas.

10. Projektinės veiklos vystymas.
11. Paramos lėšų gavimas ir

panaudojimas.

Grėsmės

1. Naujų meninių kolektyvų kūrimasis kitose
įstaigose ir privati laisvųjų mokytojų veikla.

2. Didelė neformalaus ugdymo programų
pasiūla Vilniuje.

3. Padidėjusi neformalaus ugdymo programų
pasiūla Trakuose.

4. Mokinių mokymosi motyvacijos
silpnėjimas.

5. Pakitusios visuomenės vertybinės nuostatos.
6. Nepakankamas finansavimas.

Strateginės išvados.
Mokykla turi didelę ugdymo programų pasiūlą, kvalifikuotus ir kompetentingus

mokytojus, stabilų mokinių skaičių ir puikius jų pasiekimus, geba parengti ir įgyvendinti
respublikinius ir tarptautinius projektus, parengti mokinius tolimesnėms meninio ugdymo studijoms,
tačiau stokoja saugių ir aprūpintų patalpų šokio skyriui, stinga IT priemonių klasėse, būtina atnaujinti
mokyklos instrumentarijų. Nepakanka finansavimo koncertinėms kelionėms, vykimui į konkursus,
profesinės linkmės muzikos moduliui vykdyti.

Mokykla veikia nuolat besikeičiančioje informacinėje visuomenėje, todėl būtinas
žmonių atvirumas kaitai bei kūrybiškumas, IT ir komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis
kompetencijų tobulinimas, mokyklos bendruomenės atsakomybės už kokybiškų paslaugų teikimą
pagal prisiimtas ugdymo programas stiprinimas, akademinio mokymo turinio suartinimas su mokinio
gyvenimo poreikiais, bendrųjų gebėjimų ugdymu, aktyvesnis bendruomenės įtraukimas į ugdymo
proceso tobulinimą.

IV. MOKYKLOS STRATEGIJA

Vizija.Moderni, saugi ir atvira mokykla, savo ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidedanti
prie šalies, rajono ir miesto kultūros bei turizmo plėtros procesų.
Misija.Mokykla vykdo ilgalaikes formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės ir šokio programas,
tenkina mokinių saviraiškos poreikį, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Vertybės. Atsakomybė, tolerancija, pagarba, sąžiningumas, pozityvumas, pasitikėjimas.
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V. MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Sukurti modernią, saugią ir atvirą ugdymosi aplinką:
1.1. apsirūpinti reikalingomis šiuolaikinėmis mokymo ir darbo priemonėmis.
1.2. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese;
1.3. gerinti ugdymo/si kokybę;
1.4. sukurti efektyvią ir nuoseklią mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
1.5. tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus pamokose ir nepamokinėje veikloje;
1.6. didinti nepamokinio mokinių užimtumo galimybes;
1.7. plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių saugumą;
1.8. tobulinti mokyklos įsivertinimo kultūrą;
2. Ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidėti prie šalies, rajono ir miesto kultūros

bei turizmo plėtros procesų:
2.1. telkti ir stiprinti mokyklos ir miesto bendruomenę aktyviai kultūrinei veiklai;
2.2. organizuoti aktyvią meninių kolektyvų koncertinę, parodų eksponavimo ir individualią

kūrybinę veiklą;
2.3. dalyvauti ir siekti aukštų rezultatų tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose,

meniniuose forumuose.
2.4. vystyti tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis meno ir muzikos mokyklomis, kultūros

įstaigomis.



VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

I TIKSLAS
SUKURTI MODERNIĄ, SAUGIĄ IR ATVIRĄ UGDYMOSI APLINKĄ

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi
asmenys

Laukiami rezultatai Lėšos

1 2 3 4 5 6
1. Apsirūpinti
reikalingomis
šiuolaikinėmis
mokymo ir darbo
priemonėmis

Kompiuterių (visoms klasėms),
kompiuterinių programų
(Sibelius), filmavimo kameros (1
vnt.), projektoriaus ir ekrano (3
vnt.), pianinų (4 vnt.),
fortepijono, tūbos, baldų ir
įrangos rekonstruotam mokyklos
pastatui ir Aukštadvario skyriui,
gipso skulptūrų dailės skyriui,
mobilių atramų šokio skyriui,
mini klaviatūrų (13 vnt.)
solfedžio pamokoms, koncertinių
kostiumų orkestro dalyviams
įsigijimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai

Mokinių ir mokytojų motyvacijos
didėjimas.
Mokinių bendrųjų kompetencijų
tobulinimas.
Filmuotos pamokos ar renginiai –
puiki įvertinimo ir įsivertinimo
priemonė.

SB lėšos
Projektinės lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos

2. Plėtoti IKT
panaudojimą
ugdymo procese

IKT taikymas siekiant ugdymo
(si) kokybės ir patrauklumo.

Nuolat Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Mokinių motyvacijos didėjimas.
Mokinių bendrųjų kompetencijų
tobulinimas.
Mokinių savarankiškos veiklos
poreikio tenkinimas.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos

Solfedžio klasės
kompiuterizavimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
metodinė taryba

Mokiniai mokomi muzikinio
kompiuterinio raštingumo,
plečiamos jų bendrosios ir
dalykinės kompetencijos.

SB lėšos
Projektinės lėšos
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3. Gerinti ugdymo/si
kokybę

Pagal muzikinio ugdymo
programą besimokančių mokinių
mokymosi krūvių
suvienodinimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Sudarytos sąlygos pagal muzikinio
ugdymo programą besimokantiems
mokiniams turėti pasirenkamųjų
grupinių dalykų.

Žmogiškieji ištekliai
SB lėšos

Išplėsta ugdymo programų
pasiūla.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Įgyvendinamos ankstyvojo
muzikinio ugdymo, išplėstinė,
suaugusiųjų bei mėgėjų ugdymo
programos.

Žmogiškieji ištekliai
SB lėšos

Labai gabių ir talentingų mokinių
ugdymo/si poreikių tenkinimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Įgyvendinamas profesinio ugdymo
modulis. Vykdoma aktyvi ir
nuosekli pagal šį modulį
besimokančiųjų moksleivių
koncertinė veikla.

Žmogiškieji ištekliai

Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo ir įsivertinimo
plėtojimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
metodinė taryba

Skatinamas nuoseklus mokinių
pasiekimų vertinimas ir
į(si)vertinimas. Pažanga nuolat
fiksuojame elektroniniame
dienyne.

Žmogiškieji ištekliai

4. Sukurti efektyvią
ir nuoseklią
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo sistemą

Sukurta ir įgyvendinta mokytojų
3 metų kvalifikacijos tobulinimo
programa.

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
metodinė taryba

Mokytojai plečia savo dalykines ir
bendrąsias kompetencijas pagal
sukurtos sistemos nuostatas.
Efektyviai ir planingai naudojamos
kvalifikacijos tobulinimo lėšos.

MK lėšos
Projektinės lėšos

Nuoseklus ir planingas mokytojų
2018-2020 metų atestacijos
programos įgyvendinimas.

2018-2020 Metodinė taryba,
atestacijos
komisija,
mokyklos
vadovai

Mokytojai įgyja aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją (4 vyr.
mokytojo, 2 mokytojo
metodininko)
Mokytojai vykdo savo
kvalifikacinei kategorijai keliamus
reikalavimus.

Žmogiškieji ištekliai
SB lėšos
MK lėšos
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5. Tikslingai taikyti
aktyviuosius
mokymo metodus
pamokose ir
nepamokinėje
veikloje.

Stiprinami mokytojų gebėjimai
taikyti aktyviuosius ugdymo
metodus pamokose ir
nepamokinėje veikloje.

2018-2020 Metodinė taryba Mokytojai tikslingai taiko
aktyviuosius metodus pamokoje ir
nepamokinėje veikloje.

Žmogiškieji ištekliai

Bendradarbiavimas su miesto,
šalies bei užsienio partneriais,
siekiant pasidalinti gerąja
patirtimi aktyvių mokymo
metodų taikymo srityje.

Nuolat Mokyklos
vadovai,
mokytojai

Susitikimai su miesto, šalies ir
užsienio ugdymo ir kultūros įstaigų
vadovais, darbuotojais, ugdytiniais.
Pasikeitimas meninėmis
programomis. Meninių edukacinių
projektų organizavimas.
Sklaida mokyklos interneto
svetainėje, žiniasklaidoje.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
SB lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos

6. Didinti
nepamokinio
mokinių užimtumo
galimybes

Vasaros kūrybinių stovyklų
organizavimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Organizuojamas mokinių
(dailininkų, šokėjų, orkestro)
užimtumas vasarą

Žmogiškieji ištekliai
Įstaigos pajamos
Projektinės lėšos
Paramos lėšos

Mokinių užimtumo
organizavimas rudens, žiemos ir
pavasario atostogų metu.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Mokinių atostogų metu
organizuojamos išvykos į teatrus,
koncertus, parodas. Vykdomos
edukacinės programos.

Žmogiškieji ištekliai

7. Plėtoti prevencinę
veiklą, užtikrinant
mokinių saugumą.

Tvarkos, drausmės ir
atsakomybės mokykloje
užtikrinimas supažindinant su
elgesio mokykloje taisyklėmis,
instruktuojant prieš renginius,
organizuojant paskaitas,
skatinant vyresnius mokinius
savo pavyzdžiu motyvuoti
jaunesnius.

Nuolat Mokyklos
vadovai,
mokytojai, tėvai
(globėjai)

Saugios, kultūringos, tvarkingos
ugdymo (si) aplinkos sukūrimas.
Ugdomos vertybės paremtos
dorovinėmis nuostatomis, pagarba
žmogui, patirčiai, tradicijoms.
Vykdomas tėvų instruktavimas
(raštu, per e dienyno sistemą) prieš
koncertines keliones, išvykas.

Žmogiškieji ištekliai
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8. Tobulinti
mokyklos
įsivertinimo kultūrą

Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimas pagal pasirinktą
temą.

Kasmet Mokyklos
vadovai,
metodinė taryba,
Mokyklos taryba,
veiklos kokybės
įsivertinimo
darbo grupė

Įsivertinimo metu gauta
informacija panaudojama
mokyklos veiklos tobulinimui.
Mokykloje formuojasi žinojimu,
patirtimi, bei įrodymais grįsta
lyderystė, atsakomybė bei
įsitraukimas.

Žmogiškieji ištekliai
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II TIKSLAS
UGDOMUOJU POVEIKIU IR EDUKACINE APLINKA PRISIDĖTI PRIE ŠALIES, RAJONO IR MIESTO KULTŪROS BEI TURIZMO

PLĖTROS PROCESŲ

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi
asmenys

Laukiami rezultatai Lėšos

1 2 3 4 5 6
1. Telkti ir stiprinti
mokyklos ir miesto
bendruomenę
aktyviai kultūrinei
veiklai

Tarptautinių ir respublikinių
projektų „Žvaigždūnė“, XX a.
muzika“, ”Romantikų įkvėpti”,
„Trakų fanfarinė savaitė“,
„Muzika iš toli“ , meninių
renginių (koncertai, parodos),
tradicinių švenčių (Kalėdos,
Užgavėnės, Motinos diena,
Ataskaitinis ir baigiamieji
koncertai), integruoto projekto
„Aš kuriu, aš gyvenu“ išlaikymas
ir plėtojimas.

2018-2020 Mokyklos
vadovai, dalykų
mokytojai

Palaikoma ir plečiama meninių
renginių įvairovė. Vyksta aktyvus
mokyklos ir miesto
bendruomenės narių dalyvavimas
ir įsitraukimas į organizuojamas
kultūrines veiklas.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos

Mokyklos tradicijų puoselėjimas
ir naujų kūrimas.

Nuolat Mokyklos
vadovai,
mokytojai,
mokiniai, tėvai

Šalia tradicinių mokyklos
renginių atsiranda nauji renginiai
ir projektai. Įgyvendintas
tarptautinis projektas: muzikos ir
šokio festivalis bei kūrybinė
stovykla „4Unity&Art“.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
Paramos lėšos

2. Organizuoti
aktyvią meninių
kolektyvų
koncertinę, parodų
eksponavimo ir
individualią
mokinių kūrybinę

Išvystyta moksleivių koncertinė
veikla. Aktyvus dalyvavimas
miesto, šalies bei tarptautiniuose
meniniuose forumuose
(čempionatai, festivaliai, parodos
ir kt.)

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
projektų
koordinatoriai,
mokytojai

Mokiniai - aktyvūs ir sėkmingi
meninių forumų dalyviai.
Įgyjamos ir plėtojamos kultūrinė
ir socialinė kompetencijos.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
SB lėšos
Įstaigos pajamos
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veiklą

3. Dalyvauti ir siekti
aukštų rezultatų
tarptautiniuose bei
respublikiniuose
konkursuose.

Sėkmingas moksleivių
dalyvavimas respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
projektų
koordinatoriai,
mokytojai

Mokiniai - respublikinių ir
tarptautinių konkursų laureatai,
diplomantai.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
SB lėšos

4. Vystyti tarptautinį
bendradarbiavimą
su kitomis meno ir
muzikos
mokyklomis,
kultūros įstaigomis,
kolektyvais,
menininkais.

Sėkmingai palaikomi esami ir
mezgami nauji ryšiai su
tarptautiniais partneriais

2018-2020 Mokyklos
vadovai,
projektų
koordinatoriai,
mokytojai

Įgyvendinama bendra projektinė
veikla su esamais ir naujais
tarptautiniais partneriais.

Žmogiškieji ištekliai
Projektinės lėšos
SB lėšos



VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

Mokyklos strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant
mokyklos metinį veiklos planą. Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai. Kiekvienų
mokslo metų pabaigoje analizuojamas mokyklos metinio plano įgyvendinimas, teikiamos
rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai metinį veiklos planą. Strateginio plano tikslų įgyvendinimo
patikra fiksuojama lentelėje

Tikslas
Uždaviniai Planuotas

rezultatas
Pasiektas
rezultatas

Planuoti
finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

1.
2.
Išvados/nesėkmių priežastys:

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė stebėsenos rezultatus pristato
mokyklos bendruomenei. Mokyklos bendruomenė turi galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti
siūlymus, kaip optimaliau į gyvendinti mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius, tikslingiau
panaudoti turimas mokyklos lėšas. Mokyklos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi
strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės ataskaitą ir rekomendacijas, mokyklos
bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias
priemones ir terminus strateginiams uždaviniams pasiekti

____________________________________

PRITARTA

Mokyklos tarybos
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