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                                                    PATVIRTINTA 

                                                    Širvintų meno mokyklos direktoriaus 

                                                    2019 m. sausio 15 d.   

                                                     įsakymu Nr. V1-16       

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2019–2023 METAMS 

 

I. ĮVADAS  

 

1. Širvintų meno mokyklos strateginis planas parengtas vadovaujantis švietimo politikos 

strateginėmis nuostatomis ir prioritetais, įvardytais Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m., 

Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Neformaliojo 

vaikų švietimo koncepcija, mokyklos nuostatas, kitais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais patvirtintais dokumentais, kitais teisės aktais, atsižvelgiant į Širvintų  rajono 

bendruomenės ypatumus bei poreikius, mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius ir papildo 

Širvintų rajono strateginio plėtros plano 2014–2020 m. pirmąjį prioritetą – Žmogiškųjų išteklių ir 

socialinės gerovės plėtrą,  Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. 

antrąjį strateginį tikslą – užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas mokymuisi 

visą gyvenimą. 

2. Mokyklos strateginį planą rengė Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 

d. įsakymu Nr. 195-V „Dėl strateginio plano 2019–2023 metams rengimo grupės sudarymo“ sudaryta 

darbo grupė. Grupės siūlymai buvo svarstyti Mokytojų tarybos posėdyje,  Mokyklos tarybos 

susirinkimuose. Rengiant mokyklos strateginį planą vadovautasi viešumo, atvirumo, partnerystės 

principais, įsiklausyta į dalyvavusių diskusijose nuomones ir siūlymus.  

 

II. APLINKOS ANALIZĖ 

 

II.I. IŠORĖS VEIKSNIAI 

 

3. Politiniai veiksniai: 

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojusi nauja 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcija aiškiau apibrėžia neformalųjį vaikų švietimą. Jis 

vadinamas pasirenkamuoju vaikų švietimu, kuris skirstomas į formalųjį švietimą papildantį ugdymą 

(toliau – FŠPU) ir neformalųjį vaikų švietimą (toliau – NVŠ); 

3.2. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija). Atsiranda aiškesni formalųjį švietimą 

papildančių (FŠPU)  ir neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimo principai. 

Pasirenkamasis vaikų švietimas koncepcijoje įvardijamas kaip savarankiška savivaldybių funkcija;  

3.3. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, sutelkia ypatingą dėmesį į ugdymo procesą, 

kuriame vienodai svarbūs yra ir mokinių pasiekti rezultatai, ir mokinių patirtys mokykloje. Lyderystė, 

mokyklos aplinka, pedagogų kvalifikacija  nėra savitikslės mokyklos veiklos sritys. Jų tikslas yra 

ugdymo kokybės užtikrinimas; 

3.4. Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-48. Dokumentas nustato gaires FŠPU programų rengimui; 

3.5. Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu 

Nr. V-215. Dokumente aiškiau apibrėžiami susitarimai dėl formalųjį švietimą papildančių programų 

kokybės;  
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3.6. NVŠ krepšelis, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.

sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1. Sudaro finansavimo galimybes NVŠ programoms;

3.7. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos

aprašas, Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo nuostatai. Šie dokumentai nusako pagrindinius

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo principus, kvalifikacijos tobulinimo

kokybės standartus. 

4. Ekonominiai-socialiniai veiksniai:

4.1. netolygus pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų tinklas ir finansavimas atskirose

savivaldybėse;

4.2. tėvų mokestis už FŠPU ir NVŠ paslaugas nesudaro pakankamų sąlygų tinkamam

instrumentų atnaujinimui ir jų priežiūrai, naujų instrumentų, IKT priemonių įsigijimui;

4.3. didėja mokinių, priimamų į mokymosi programas, skaičius, plečiama teikiamų FŠPU ir

NVŠ programų pasiūla;

4.4. vaikams, atvykstantiems iš kaimo vietovių, kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos;

4.5. suaugusiųjų švietimo renginių organizavimui nėra skiriamas finansavimas. Jie

organizuojami pasitelkiant socialinę partnerystę, savanorystę, dalyvių mokestį už mokslą;

4.6. mažėjantis mokinių ir mokytojų skaičius rajone.

5.  Technologiniai veiksniai:

5.1. kompiuterizuotos administracijos darbo vietos, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos

mokytojams Dailės ir Muzikos skyriuose, įdiegtas interneto ryšys, yra 4 daugialypės terpės

projektoriai, pakankamai spausdintuvų, kopijuoklių, daugiafunkcių spausdinimo įrenginių;

5.2. Dailės skyrius turi molio degimo krosnį, oforto stakles; visos kompiuterizuotos darbo

vietos turi interneto ryšį, teikiant informaciją naudojamasi elektroniniu paštu, socialiniais tinklais,

informacija skelbiama mokyklos interneto puslapyje www.menomokykla.lt.

II.II VIDAUS VEIKSNIAI

6.  Žmogiškieji ištekliai:

6.1. mokyklos pareigybių  sąraše – 34 pareigybės, iš jų  – 25 pedagoginiai darbuotojai;

6.2. mokykloje dirba 25 pedagogai;

6.3. dalis mokytojų kartu su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje,

parodose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose reprezentuodami Meno

mokyklą ir  garsindami Širvintų kraštą;

6.4. mokyklos bendruomenė aktyviai ieško socialinių partnerių norėdama gerinti teikiamų

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę ir kokybę.

7.  Institucijos struktūra:

7.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-29 prie

Širvintų meno mokyklos prijungtas Širvintų rajono švietimo centras ir patvirtinti nauji Širvintų

meno mokyklos nuostatai;

7.2. mokykloje yra 3 skyriai: Muzikos skyrius, Dailės skyrius ir Neformaliojo švietimo

centras;

7.3. mokykloje įgyvendinamos FŠPU ir NVŠ programos, organizuojami rajoninių

olimpiadų ir konkursų etapai, kitos vaikų neformaliojo švietimo programos;

7.4. mokykloje organizuojami rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai, veikia

Trečiojo amžiaus universitetas, bendradarbiaujant su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

teikiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugos;

7.5. mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio FŠPU programas, išduodami Švietimo

ir mokslo ministerijos patvirtinto pavyzdžio mokyklos baigimo pažymėjimai, baigusiems NVŠ

programas – mokykloje nustatyto pavyzdžio pažymėjimai.

8. Planavimo dokumentai. Mokyklos veikla grindžiama mokyklos strateginiu planu,

http://www.menomokykla.lt
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ugdymo planu, metiniu veiklos planu, FŠPU ir NVŠ programomis, vidaus darbo tvarkos

taisyklėmis. Pasiekti mokinių rezultatai vertinami pusmečio atsiskaitymų ir egzaminų metu, kasmet

direktorius rengia metinę veiklos ataskaitą.

9. Finansiniai ištekliai. Meno mokykla yra biudžetinė įstaiga. Jos finansavimo šaltiniai:

savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinės įstaigos pajamos, MK (mokymo lėšos), NVŠ krepšelio

lėšos, valstybės biudžeto tikslinės lėšos, nebiudžetinės lėšos (projektų lėšos, fizinių asmenų 2 proc.

pajamų lėšos, kitos lėšos).

10.  Materialinė bazė:

10.1. mokykloje kuriama šiuolaikinį ugdymą atitinkanti ugdymo įstaigos materialinė

bazė: renovuotas ir apšiltintas pastatas, suremontuota dalis patalpų, kryptingai naudojant

materialinius išteklius atnaujinami instrumentai, perkamos kitos ugdymo priemonės;

10.2. mokyklos materialinė bazė pagerėjo prie Meno mokyklos prijungus Švietimo

centrą. Iš Švietimo centro gauta kompiuterinė įranga, baldai, pedagoginiai, meno leidiniai ir kt. Iš

sutaupytų lėšų nupirkti nauji instrumentai Muzikos skyriui, kompiuteriai Dailės skyriui.

III. MOKYKLOS SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Švietimo paslaugos teikiamos atsižvelgiant  į

besimokančiųjų poreikius.

Lygių galimybių visiems bendruomenės 

nariams  sudarymas.

Patirtis  FŠPU bei neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo srityje.

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, 

parodose, olimpiadose ir kt. 

NVŠ krepšelio lėšomis finansuojamų 

programų įgyvendinimas.

Išplėtotos Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklos.

Patirtis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir

metodinės veiklos organizavimo srityje.

Efektyvus valdymas.

Tėvų įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą.

Duomenimis grindžiamas ugdymo kokybės 

gerinimas.

Nėra įdiegto elektroninio dienyno.

Nepakankamas finansavimas gabių vaikų 

ugdymui  (trūksta lėšų konkursų, festivalių 

mokesčiams, koncertinių instrumentų 

įsigijimui).

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

Mokykloje teikiamų paslaugų plėtra.

Ugdymo kokybės gerinimas 

individualizuojant mokinių ugdymą, kuriant 

mokinius motyvuojančią pasiekimų  ir 

pažangos (įsi-)vertinimo sistemą.

Įstaigos, kaip teikiančios pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, 

akreditavimas.

Glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais.

Įsitraukimas į projektinę veiklą.

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp atskirų 

mokyklos skyrių.

Nepalanki demografinė situacija.

Lėšų trūkumas ugdymo kokybės gerinimui, 

materialinės bazės atnaujinimui.

Mokytojų  ir mokinių skaičiaus mažėjimas 

rajone.

Įstatyminės bazės, reglamentuojančios 

neformalųjį švietimą, nepastovumas.

Didelė konkurencija neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo srityje.
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IV. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

11. Vizija. Atvira visuomenei, moderni, besiremianti tradicijomis neformaliojo ugdymo

įstaiga.

12. Misija. Širvintų meno mokykla yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo

švietimo įstaiga, tenkinanti besimokančiųjų saviraiškos, profesinio augimo poreikius, padedanti

įgyti kompetencijų, įgalinančių tapti aktyviais visuomenės nariais.

13. Vertybės:

 Bendradarbiavimas

 Aktyvumas

 Kūrybiškumas

 Saugumas
V. VEIKLOS STRATEGIJA

14. Siekiant realizuoti Širvintų meno mokyklos viziją ir atlikti vaidmenį, apibrėžtą

misijoje, suformuluoti Širvintų meno mokyklos strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės bei jų

įgyvendinimo rodikliai 2019-2023 metams:

14.1.Tikslas. Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę įgyvendinant vaikų, jaunimo ir

suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

14.1.1. Uždavinys. Gerinti formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimą

mokykloje.

14.1.2. Uždavinys. Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo programų, renginių, tenkinančių

mokinių saviraiškos, pažinimo poreikius, įgyvendinimą rajone.

14.1.3. Uždavinys. Sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą organizuojant

neformaliojo švietimo renginius suaugusiesiems, kvalifikacijos tobulinimo veiklas rajono

pedagogams.

14.2.Tikslas. Kurti mokykloje įgalinančią lyderystę, įgyvendinamą per susitarimų kultūrą,

atsakomybių pasidalinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą tarp Meno mokyklos skyrių..

14.2.1. Uždavinys. Tobulinti vadybines kompetencijas siekiant įgyvendinti mokyklos

vizijoje ir misijoje esančias nuostatas.

14.2.2. Uždavinys. Stiprinti organizacinį tapatumą kuriant Meno mokyklos unikalumą

atspindinčią simboliką, kryptingai viešinant jos veiklą ir didinant žinomumą.

15.  Finansiniai ištekliai:

15.1.MK – mokymo  lėšos neformaliajam ugdymui;

15.2.  NVŠ  MK – neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšos;

15.3.  SB – savivaldybės biudžeto lėšos;

15.4.  SP – biudžetinės įstaigos pajamos;

15.5.LR – paramos 2 proc. lėšos;

15.6.VB – valstybės biudžeto tikslinės lėšos;

15.7.  KT – kitos lėšos.
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1. Tikslas. Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę įgyvendinant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

1.1. Uždavinys. Gerinti formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimą mokykloje.

Priemonė Rezultatas Rezultato pamatavimo 

rodiklis

Rezultato 

pamatavimo 

rodiklio 

kiekybinė 

išraiška

Laikotarpis Atsakingas Finansiniai 

ištekliai

1.1.1. Tobulinti ugdymo 

planavimą siekiant 

individualizuoti ugdymo 

turinį ir taikomus metodus.

Tikslingai planuojant 

mokytojo veiklą 

pamokoje ir mokinio 

mokymąsi, sukūrus aiškią 

mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemą, pirmenybę 

teikiant aktyviai mokinio 

veiklai pamokoje, gerėja 

formalųjį švietimą 

papildančių programų 

kokybė.

Parengtų 

individualizuotų 

programų ir teminių 

planų skaičius.

19 programų 

ir teminių 

planų.

`Iki 2023 m. Direktorius,

metodininkai.

SB,

VB,

MK.

1.1.2. Parengti vieningą 

mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemą Dailės ir Muzikos 

skyriuose.

Sukurta ir taikoma aiški

tėvams, mokytojams ir 

vaikams vertinimo 

sistema.

2 vertinimo 

sistemos.

2020-2021 m. Direktorius,

metodininkai.

SB,

MK.

1.1.3. Tobulinti mokytojų 

gebėjimus organizuoti 

pamoką atsižvelgiant į 

Geros mokyklos 

koncepciją.

Mokymų, seminarų 

skaičius.

Kasmet 1 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginys 

mokyklos 

bendruomenei.

Iki 2023 m. Direktorius,

metodininkai.

SB,

MK.

1.1.4. Ugdyti mokinių 

bendrąsias kompetencijas 

skatinant juos muzikuoti 

ansambliuose ir 

kolektyvuose, dalyvaujant 

projektinėse veiklose.

Mokyklos meno 

mokinių, 

muzikuojančių 

ansambliuose skaičius, 

mokinių, dalyvavusių 

projektinėse veiklose, 

skaičius.

Iki 20 proc. 

mokinių.

Iki 2023 m. Direktorius,

metodininkai.

SB,

VB,

MK.
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1.2. Uždavinys. Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo programų, renginių, tenkinančių mokinių saviraiškos, pažinimo poreikius įgyvendinimą rajone.

1.2.1.Plėsti NVŠ programų

pasiūlą pasinaudojant NVŠ

krepšelio finansavimo 

galimybėmis.

Efektyviai panaudojant 

finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, 

bendradarbiaujant su 

rajono ugdymo įstaigomis

organizuojami 

neformaliojo vaikų 

švietimo renginiai, 

ugdantys dalyvių 

kompetencijas, teikiančias

galimybių asmeniui tapti 

aktyviu visuomenės nariu,

sėkmingai veikti 

visuomenėje, padėti 

tenkinti pažinimo ir 

saviraiškos poreikius. 

Įgyvendintų programų 

skaičius.

10-15 

programų 

(arba grupių) 

per metus. 

Iki 2023 m. Metodininkai NVŠ MK.

1.2.2.Sudaryti sąlygas 

gabiems rajono ugdymo 

įstaigų mokiniams 

dalyvauti rajoninėse ir 

respublikinėse olimpiadose

bei konkursuose.

Organizuotų olimpiadų,

konkursų (pagal ŠMM 

ministro patvirtintą 

grafiką) skaičius.

18-20 

olimpiadų ir 

konkursų 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

SP.

1.2.3.Organizuoti 

kūrybines parodas, akcijas,

gebėjimų konkursus 

bendrojo ugdymo mokyklų

mokiniams.

Organizuotų renginių 

skaičius.

20 renginių 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

SP,

KT.

1.2.4. Bendradarbiauti su 

ugdymo įstaigomis, rajono 

mokytojų metodiniais 

būreliais, kitais socialiniais

partneriais  organizuojant 

neformaliojo vaikų 

švietimo renginius.

Bendradarbiaujančių 

įstaigų, kitų socialinių 

partnerių skaičius.

10 socialinių 

partnerių .

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

SP.

1.3 Uždavinys. Sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą organizuojant neformaliojo švietimo renginius suaugusiesiems, kvalifikacijos 

tobulinimo veiklas rajono pedagogams. 

1.3.1. Pasitelkti mokytojų 

metodinę veiklą jų 

profesiniam augimui.

Atsižvelgiant į 

suaugusiųjų mokymosi 

poreikius ir Neformaliojo 

švietimo centro galimybes

organizuojami 

suaugusiųjų švietimo 

Suorganizuotų 

metodinių renginių 

skaičius.

Iki 36 renginių 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

SP.

1.3.2. Organizuoti Trečiojo

amžiaus universiteto 

veiklas.

Veiklų skaičius. Iki 60 veiklų 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

KT.
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1.3.3. Bendradarbiaujant su

socialiniais partneriais 

organizuoti pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius.

renginiai rajono 

gyventojams bei 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai rajono 

pedagogams.

Renginių skaičius. 10 renginių 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

KT.

1.3.4. Populiarinti 

mokymosi visą gyvenimą 

idėjas Širvintų rajone.

Renginių skaičius. 2-3 renginiai 

kasmet.

Iki 2023 m. Metodininkai SB,

KT.

2. Tikslas. Kurti mokykloje įgalinančią lyderystę, įgyvendinamą per susitarimų kultūrą, atsakomybių pasidalinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą 

tarp Meno mokyklos skyrių.

2.1. Uždavinys. Tobulinti vadybines kompetencijas siekiant įgyvendinti mokyklos vizijoje ir misijoje esančias nuostatas.

2.1.1. Tobulinti mokyklos 

vadovų, metodinių grupių 

vadovų ir kt. vadybines 

kompetencijas.

Konstruktyvi pasidalintoji

lyderystė, į pokyčių 

procesus įtraukianti 

mokyklos bendruomenę, 

gebanti spręsti iškylančias

problemas ir įgyvendinti 

strateginiame plane 

numatytus tikslus ir 

uždavinius.

Seminarų, kursų 

skaičius.

1-2 dienos 

kasmet.

Iki 2023 m. Direktorius SB,

MK.

2.1.2. Mokytis iš kitų 

ugdymo įstaigų gerosios 

praktikos pavyzdžių.

Suorganizuotų  

metodinių išvykų 

skaičius į kitas panašaus

pobūdžio ugdymo 

įstaigas.

Po 1 išvyką 

kasmet.

Iki 2023 m. Direktorius, 

metodininkai.

SB,

MK.

2.1.3. Diegti į mokyklos 

gyvenimą pasidalytos 

lyderystės kultūrą skatinant

mokytojus prisiimti 

atsakomybes vadovaujant 

darbo grupėms. 

Darbo grupių 

įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius.

1-2 iniciatyvos

kasmet

Iki 2023 m. Direktorius SB,

MK.

2.1.4. Į mokyklos 

savivaldą įtraukti mokinius

įsteigiant Mokinių tarybą. 

Įsteigta mokinių taryba 

ir jos inicijuotų renginių

skaičius.

2-3 renginiai 

kasmet.

Iki 2023 m. Direktorius, 

metodininkai.

SB,

MK.
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2.1.5. Aktyviau įtraukti 

tėvų bendruomenę į 

mokyklos gyvenimą 

organizuojant renginius.

Organizuotų renginių 

skaičius mokyklos tėvų 

bendruomenei. 

Iki 10 renginių

kasmet.

Iki 2023 m. Direktorius SB

 2.2. Uždavinys. Stiprinti organizacinį tapatumą kuriant Meno mokyklos unikalumą atspindinčią simboliką, kryptingai viešinant jos veiklą ir didinant 

žinomumą.

2.2.1. Atstovauti pagal 

kiekvieno skyriaus 

kompetenciją  mokyklą 

regioniniuose, šalies, 

tarptautiniuose renginiuose

didesnį dėmesį skiriant 

mokyklai reikšmingiems 

renginiams (Miesto šventė,

Dainų šventė ir pan.).

Stiprinamas organizacinis 

tapatumas  su ugdymo 

įstaiga, didinamas įstaigos

veiklos žinomumas ir 

prestižas.

Renginių skaičius. 5-10 renginių 

kasmet

Iki 2023 m. Direktorius,

Muzikos, 

Dailės skyriaus 

mokytojai.

SB,

MK,

LR,

KT.

2.2.2. Informuoti 

visuomenę apie mokyklos 

veiklą spaudoje, teikti 

informaciją interneto

svetainėje, kryptingai 

informuoti visuomenę 

naudojantis socialiniais 

tinklais.

Publikacijų skaičius. Iki 50

publikacijų

Iki 2023 m. Metodininkai, 

Dailės ir 

Muzikos 

skyriaus 

mokytojai.

SB,

LR,

KT.

2.2.3. Efektyvinti  

administracijos, mokytojų, 

mokinių bendravimą ir 

bendradarbiavimą įdiegiant

elektroninį dienyną. 

Įdiegtas elektroninis  

dienynas ir jo vartotojų 

skaičius.

Iki 50 proc. 

tėvų, 100 

proc. 

mokytojų

Iki 2023 m. Direktorius,

IT specialistas.

SB,

MK,

LR.

2.2.4. Sukurti mokyklos 

atributiką, atspindinčią 

mokyklos viziją, misiją, 

vertybes.

Sukurtas logotipas ir jo 

naudojimas.

Iki 2020 m. Direktorius,

Dailės, 

Muzikos 

skyriaus 

LR,

KT
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VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMS IR PRIEŽIŪRA 
 

15. Strateginio plano tikslų įgyvendinimui rengiamas metinis veiklos planas, kuriame numatomos konkrečios priemonės, terminai, 

sukonkretinami rezultato pamatavimo rodikliai. Mokyklos metinį planą rengia metinio plano rengimo grupė, sudaryta Meno mokyklos direktoriaus 

įsakymu, atsižvelgdama į mokyklos direktoriaus ataskaitą, strateginio plano stebėsenos  grupės ataskaitą, kitus turimus duomenis.  

16. Strateginio plano įgyvendinimas ir priežiūra atliekama viso proceso metu.  

17. Strateginio plano įgyvendinimo rezultatai atsispindi direktoriaus ataskaitoje, pateikiamoje Mokyklos tarybai vieną kartą per metus. 

Pateikiamoje ataskaitoje atsispindi metiniai veiklos rezultatai siekiant strateginių tikslų. 

18.  Savo įžvalgas apie strateginio plano įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, poreikį korekcijai  mokyklos bendruomenei pateikia Strateginio 

plano įgyvendinimo stebėsenos grupė 1 kartą per metus.  

19. Strateginis planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, pasirinktų priemonių efektyvumą. 

________________________________________________________ 

PRITARTA  

Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. sausio  14 d. įsakymu Nr. 9-22 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos  

2018 m. gruodžio 5 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 6 
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