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(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

1. Bendrieji duomenys (mokiniai, komplektai, darbuotojai ir kt. Pokytis 3 m. laikotarpyje) 

Mokykloje dirba 41 mokytojas (2 mokytojai ekspertai, 9 mokytojai metodininkai, 23 

vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai ir 2 neatestuoti mokytojai), direktorius, 2 direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir 9 nepedagoginiai darbuotojai.   

 

Mokytojų skaičius 2020 m. Mokytojų skaičius 2021 m. Mokytojų skaičius 2022 m. 

42 40 41 

              

 
 

Lyginant su 2021 metais norinčių mokytis meno mokykloje, mokinių skaičius padidėjo iki 

430. Raseinių rajono tarybos sprendimu mokinių skaičius padidintas iki 450. Didėjo ir mo-

kinių komplektų skaičius.   
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Mokinių skaičiaus pokytis



 

2. Strateginio plano ir metinio plano įgyvendinimas: 

      2.1. Raseinių meno mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis 2022-2024 m. strateginiu ir     

2022 m. veiklos planu. 2022 metų veiklos plano prioritetas – ugdyti kūrybišką asmenybę, 

atveriant mokinio individualius gebėjimus, ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

siekiant ugdymo(-si) kaitos ir kokybės. Šiam prioritetui įgyvendinti, buvo išsikelti trys tikslai: 

ugdymo prieinamumas ir kokybė; aktyvi ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė; moderni, 

skatinanti veikti aplinka. 

      2.2.  Svariausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultatai bei rodikliai 

         Siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio pažangos mokykla  patenkino mokinių meninius ir 

saviraiškos poreikius, užtikrino meninio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, suteikė žinių, skatino  

mokinių kultūrines bei menines iniciatyvas, kūrybiškumą. Vadovaujantis 2022 m. sausio 4 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-4 ,,Bendrųjų iš valstybės 

ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu“ buvo 

atnaujintos visos Raseinių meno mokyklos  formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos. 

         Parengta ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  pradėta vykdyti formalųjį švietimą papildanti pradinio ir 

pagrindinio ugdymo mušamųjų instrumentų programa.  

          Mokytojai individualiai pritaikė ugdymo programas mokiniui, atsižvelgdami į prigimtinius 

gebėjimus ir tai padėjo efektyviai mokiniui mokytis, bręsti kaip asmenybei. Mokytojai kaupė 

informaciją apie mokinio mokymo(-si) ir emocinę patirtį, daromą pažangą, parinkdami ugdymo 

turinį ir metodus, labiausiai atitinkančius vaiko poreikius ir asmenines savybes. 

         Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio mokykla pradėjo organizuoti  meno terapijos užsiėmimus 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Užsiėmimai skirti autizmo spektro ir elgesio – 

emocijų sutrikimų turinčių vaikų lavinimui muzikos pagalba. Individualių užsiėmimų metu kuriama 

muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios 

ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių 

gebėjimų lavinimą. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo naudoti elektroninį dienyną, kuris palengvino 

mokytojams teikti tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, 

lankomumą, užduočių atlikimą, stiprino ryšius tarp vaiko, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) ir 

mokyklos. Plėtojant bendradarbiavimą su mokinių tėvais mokytojai du kartus per metus organizavo 

susirinkimus, kurių metu aptarė aktualiausius klausimus.  

            2022 m. lapkričio mėnesį buvo atlikta mokinių tėvų apklausa dėl mokyklos veiklos kokybės 

įvertinimo. Apklausos rezultatai parodė, kad: 97 proc. tėvų mano, kad mokykloje vaikas save 

realizuoja, tobulina savo gebėjimus, tėvai yra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais, 

mokykloje sudarytos sąlygos vaiko saviraiškai, geresnių rezultatų siekimui, mokykloje vaikai 

išmoksta naujų dalykų, patiria teigiamų išgyvenimų, tėvai pastebi vaiko tobulėjimą; 78 proc. tėvų 

teigiamai vertina, kad mokytojai informuoja apie vaiko pasiekimus ir pažangą, pateikia rezultatus; 
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Mokinių komplektų pokytis 



85 proc. tėvų mano, kad mokytojai yra tikri savo srities profesionalai; 88 proc. tėvų yra aiški ir lanksti 

mūsų mokyklos paslaugų kainodara; 88 proc.  tėvų mano, kad mokyklos vietos yra saugios ugdytis 

ir ilsėtis. 

2022 metais pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

 
 

         2022 m. mokyklos administracija organizavo 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą 

,, IKT taikymas šiuolaikiškame formalųjį švietimą papildančiame ir neformaliajame vaikų švietime“, 

mokytojai išklausė šiuos kursus: IKT taikymas FŠP ir NŠ veiklose, elektroninio dienyno naudojimas 

FŠP ir NŠ veiklose, Scrach, Powtoon, Web 2.0 įrankiai. Fortepijono mokytoja metodininkė skaitė 

pranešimą Kėdainių muzikos mokykloje ,,Ugdymo priemonės fortepijonui“, dailės mokytoja skaitė 

pranešimą 40 val. programoje ,, Iš naujo atrasti ugdymo metodai dailės pamokoms“,  taip pat 

mokytoja vedė 12 val. seminarą „Grafinės raiškos priemonės mokinių dailės gebėjimų ugdymui“,  

gitaros mokytojas skaitė 2 paskaitas ,,Gamų grojimas akustine/elektrine gitara ,,Natų skaitymas TAB 

žymėjimo sistemoje“, ,,Natų rašymo nemokama muzikos ir kompozicijos programa Musescore“, 

fleitos mokytoja metodininkė skaitė pranešimą Kauno 1- oje muzikos mokykloje ,,Pandeminiai 

antrokai“. Teatro mokytoja ekspertė parengė ir pristatė Nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje knygą „Svajoklio teatro kelias. Tarptautiniai jaunimo projektai ir vietinės iniciatyvos“. 

Mokytojai dalyvavo mokymuose: Respublikiniame seminare – praktikume ,,Kasdienio 

užsiėminėjimo muzikos instrumentu (fleita) praktika Istorinė raida ir technologiniai iššūkiai“, 

metodinėje konferencijoje ,,Inovatyvūs mokymo metodai“, lektorės VU muzikos akademijos 

profesorės S. Martinaitytės seminare ,,Dainavimo menas“, seminare ,,Inovacijų ir kūrybiškumo 

taikymas solfedžio pamokose“, seminare ,,Šv. Juozapo Kuncevičiaus asmenybė ir veikla“, seminare 

,,Nuo tamsiųjų amžių iki elektrinės gitaros“, seminare ,,Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: 

nuo atkūrimo iki kūrimo. K. Mačikūno atvejis“, Respublikinėje konferencijoje ,,Muzika kultūros, 

mokslo, švietimo žmogaus raidos procesuose, jaunųjų pianistų seminare ,,Etiudas ir ne tik“, seminare 

,,Bendravimas su sudėtingais mokinių tėvais: metodai ir būdai. Streso valdymas“, seminare ,,Kaip 

bendrauti su elgesio ir emocijų problemų turinčiu mokiniu? Psichologinių strategijų taikymas“, 

seminare ,,Emocijų valdymas. Kaip įveikti scenos baimę“, seminare ,,Kaip bendrauti su mokiniu 

paaugliu?“, ,,VI-oje virtualioje Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencijoje“. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2022 metais dalyvavo LMTA organizuotoje 3 modulių 

programoje ,,Menas ir sveikata“, įgijo atitinkamų kompetencijų apie žmogaus fizinę, psichinę 

sveikatą, apie darbą su raidos ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, įgijo žinių apie  meno terapijos 

taikymo metodus, bei terapeuto profesiją. Mokytojai dalyvavo konkursų, olimpiadų vertinimo 

komisijose.    

         Lapkričio mėnesį buvo atlikta mokytojų apklausa kurios  rezultatai parodė, kad 94,4 proc.  

mokytojų sutinka, kad yra sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją ir  nuolat tobulina savo profesinį 

meistriškumą. 
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         Vienas svarbiausių švietimo sistemos veiksnių, lemiančių aukštą švietimo kokybę bei darnios 

ir sumanios visuomenės vystymąsi, yra pedagogų, mokyklos vadovų ir administracijos 

profesionalumo stiprinimas, naujų kompetencijų įgijimas bei esamų efektyvinimas. Naujovių  

iššūkių mokykloje yra daug, todėl mokytojas privalo nuolat tobulėti. Meno mokykloje pedagoginiai 

darbuotojai ir administracija nelieka abejingi pokyčiams, išsako savo poreikius, į kuriuos 

atsižvelgiant organizuoja ir dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

      2.3. Pasiekimai 

         Mokinių mokymosi pažanga buvo įvertinta išanalizavus pusmečių ir metinių įvertinimų 

rodiklius, mokymosi pažangos vertinimo rodiklis 9,7 balo, lyginant su 2021 metais – didėjo 0,1 balo.  

         Skatinant mokinių kūrybiškumą, siekiant ugdymo kaitos, mokykla organizavo susitikimus, 

atviras pamokas su profesionaliais muzikantais. Savo patirtimi ir gebėjimais su mūsų mokiniais 

dalijosi muzikantas, kompozitorius, prodiuseris, edukatorius R. Rančys. Paskaitos metu R. Rančys 

papasakojo apie patirtus sunkumus ir sėkmę, nuvedusią muzikantą į tarptautines scenas. Lektorės – 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorė S. Martinaitytė ir 

koncertmeisterė K. Kaklauskaitė dovanojo profesionalias dainavimo meistriškumo pamokas. 

Pedagogas, gitaristas, prodiuseris, dainų autorius, senovinių instrumentų kolekcionierius G. 

Balčiūnas (Mr. Jumbo) surengė seminarą ,,Nuo tamsiųjų amžių iki elektroninės gitaros“, 

supažindino mokytojus ir mokinius su įvairių epochų ir kultūrų instrumentais. Fortepijoninę 

edukaciją „Čiurlionio takais“ vedė pianistas, profesorius Rokas Zubovas. Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto Muzikos akademijos studentai atvežė mūsų mokyklos bendruomenei žaismingą operetę 

,,Išdykėlė Marietta“. Ugdytiniai įgijo aukštesnių meninių kompetencijų, pasiekė aukštesnį profesinio 

meistriškumo lygį. 

         2022 metais visų dalykų mokiniai dalyvavo 203 renginiuose. Lyginant su 2021 m. renginių 

skaičius didėjo. 

Renginių lygis Tarptautinio 

lygmens 

Šalies lygmens Rajono lygmens Mokyklos 

lygmens 

Renginių skaičius 19 64 46 74 

Prizinių (1-3 vietų) 

laimėjimų skaičius 

55 24 6 4 

 

         Mokykloje organizavome: fortepijono skyriaus sceniškumo ugdymo festivalius ,,Metų laikai. 

Pavasaris“, ,,Metų laikai. Ruduo“, 4 sceniškumo ugdymo pamokas ,,Pokalbiai su muzika“. V 

Respublikinį muzikos (meno) mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalį ,,Draugų vasara 2022“ ir 

„Vaivorykštės juosta-2022“. Mokinių tėvelius pakvietėme į 17 kalėdinių koncertų. Dailės klasės 

mokytojai rengė edukacines pamokas Raseinių krašto muziejuje, gamtoje, mokiniai surengė 7 

kūrybines parodas.  Mokyklos šokėjai organizavo akciją ,,Visa Lietuva šoka“, teatro mokiniai 

organizavo kūrybines popietes. Organizavome muzikinių dalykų pirmokų koncertą ,,Do-Re-Mi“, 

koncertą ,,Tau mama“, pilietiškumo pamokas skirtas Lietuvos Valstybinėms šventėms paminėti, 

rugsėjo 1 ir mokinių baigimo šventes. Palaikome ryšį su buvusiais mokyklos mokiniais - pravesti 

vaikų gynimui skirtos dienos koncertą atvyko teatrinio meno buvusi mokinė, kalėdiniame koncerte 

dalyvavo dainavimo klasės buvusi mokinė.  

         Dalyvavome tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose: ,,British Lion“ (I vietos 

diplomas), ,,Fantasia“ (du II vietos diplomai), ,, Žydintys garsai (du I vietos, trys II vietos ir du III 

vietos diplomai), ,,Giovani virtuosi“ (du III vietos diplomai), ,,Grande Mozart“ (II vietos diplomas), 

Viena music stars“ (du I vietos diplomai), ,,Žavingoji pjesė“ ( I vietos, trys II vietos, III vietos 

diplomai), ,,Scherzo“ (du 1 vietos, II vietos, trys III vietos diplomai), ,,Etiudas ir ne tik“ (1 laureatas, 

1 diplomas), ,,Karališkasis barokas“ (trys II vietos diplomai), ,,Romantikų įkvėpti“ (du diplomai), 

,,Karamelė“ (2 diplomai), ,,Linksmoji polkutė“ (2 diplomai), ,,Wind Stars (III vietos diplomas), 

,,Pavasario trimitai“(trylika  III vietos, vienas  II vietos ir vienas 1 vietos diplomai),  ,,Čiurlionio 



krašto spalvos“  (I vietos ir III vietos diplomai), ,,Garsų spalvos“ (I vietos diplomas),  

Nacionaliniame B. Dvariono konkurso regiono etape (1 laureatas), konkurse (1 laureatas), ,,Gaidų 

pynė“ (du II vietos diplomai), ,,Laisvė – tai kūrybos pradas“ (l laureato diplomas), ,,Lietuviška 

Pjesė“ (II vietos ir III vietos diplomai), ,,Flute Promtu 2022“ (II vietos diplomas.), ,,In Corpore“ (du 

II vietos ir du II vietos diplomai), ,, Grok-improvizuok“ (2 diplomai), ,,Žemės alsavimas“ (laureato 

diplomas), meninio skaitymo konkurse laimėtos  (I vieta, II vieta, trys III vietos), III Žemaitijos 

krašto solfedžio konkurse (II vietos diplomas). Lietuvos Nacionalinio kultūros centro ir kultūros 

teatrų mėgėjų šventėje ,,Tegyvuoja teatras“ pelnė 4 nominacijas ir  laimėta statulėlė – dar vienas 

„Svajoklio“ pasiekimas už ryškiausią  meno mokyklos vaikų teatro spektaklį Vydūno „Sigutė“.  

97 proc. mokinių dalyvavo planuotuose renginiuose: suorganizuoti koncertai, renginiai paskatino 

dalyvaujančių mokinių motyvaciją mokytis; paskatintas ugdytinių kūrybiškumas; padidėjo meninė, 

koncertinė patirtis.  

      2.4. Projektinė veikla 

         Rugsėjo mėnesį meno mokyklos „Svajoklio“ teatro ir Ariogalos skyriaus mokiniai kartu su 

mokytoja eksperte ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui dalyvavo projekte „Šių laikų didvyrio 

beieškant“ ir patyrė nuostabių kūrybos ir bendradarbiavimo akimirkų su bendraamžiais iš Liubartovo 

miesto, Lenkijos Respublikoje. Dalyvavome bendrame projekte su Raseinių rajono kultūros centru 

,,@klasikos jungtys“. Projektas vyko tris dienas pirmasis „@klasikos jungtys“ koncertas žiūrovus 

stebino vokalinio ansamblio „Inmezzo“ ir  Raseinių meno mokyklos solinio dainavimo mokinės, 

solistės atliekamais kūriniais. Antrajame projekto „@klasikos jungtys“ koncerte kūrinius atliko 

fortepijono ir smuiko mokinės kartu su styginių kvartetu „Musica Libera“. Paskutiniąją projekto 

dieną pasakas sekė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius R. Andriukaitis ir Raseinių meno 

mokyklos teatro mokytoja bei jos mokinė grojo Kauno styginis kvartetas. Dalyvavo bendrame 

Raseinių meno mokyklos ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokinių koncertų 

projekte „Draugaukime“. Ariogalos skyriaus dailės mokiniai dalyvavo tarptautiniame jaunųjų 

dailininkų kūrinių bienale „Žemės gyvybė“ Estijoje, Marjamaa meno mokykloje, tapome laureatais. 

Ariogalos skyriaus šokėjai dalyvavo sportinių šokių varžybose „Rudens taurė-2022“, o gitaros 

mokytojas su mokiniu dalyvavo jaunųjų gitaros muzikos ir dainuojamosios poezijos atlikėjų 

konkurse „Dusetuose“, kur laimėjo I vietą. Mokyklos dailininkai dalyvavo respublikiniame muzikos, 

šokio ir dailės edukaciniame projekte ,,ARTE BAROCCA”. Fortepijono klasės mokiniai dalyvavo 

A. Rekašiaus kūrinių projekte, IV tarptautiniame muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų projekte 

,,Muzikos spalvos“. Skatinant Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų bendradarbiavimą 

dalyvavome projekte ,,Bendradarbiavimo proveržis ,,Rieda mokslo banga”. Teatro mokytoja 

pravedė užsiėmimus projekte su Raseinių specialiąja mokykla ,,Kukučio laboratorija‘ spec. poreikių 

turintiems vaikams. Įgyvendinti projektai kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Raseinių skyriumi 

ir Visuomenės sveikatos biuru ,,Aš galiu padėti“ ir  ,,Pirma pagalba draugui“. Fortepijono mokiniai 

dalyvavo virtualiame projekte ,,Muzikos dizainerių dirbtuvės“, video projekte ,,Muzikiniai 

galvosūkiai“. Raseinių miesto vartų idėjos konkurse dalyvavo Meno mokyklos dailės klasės mokinė 

ir laimėjo specialųjį  piniginį 300 Eur vertės prizą. 

      2.5. Socialinis bendradarbiavimas 

         2022 metais meno mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyvai dalyvavo renginiuose su įstaigo-

mis, socialiniais partneriais. Organizavome renginių ciklą ,,Menų dirbtuvės“ visose rajono ugdymo 

įstaigose. Renginių metu pristatėme įvairius instrumentus, koncertavome. Surengėme dailės eduka-

ciją Raseinių Nepriklausomybės gynėjų aikštėje. Dalyvavome tradicinėse miesto šventėse ,,Rudens 

bendrystės sodas“, miesto eglės įžiebime. Teatro mokiniai ir mokytojos dalyvavo Šaltinio progim-

nazijos ,,Draugiškoje vakaronėje“. Stanevičiaus sodyboje teatro mokiniai suvaidino spektaklį ,,Ere-

lis, paukščių karalius ir gudrybė karaliuko“. Krašto istorijos muziejuje vaidino improvizaciją, reži-

sieriaus E. Nekrošiaus kūrybos darbų parodos atidaryme. Smuikininkės grojo Raseinių kapinių kop-

lyčios atidarymo ceremonijoje, Raseinių krašto istorijos muziejuje dailės parodos uždaryme. Visų 

dalykų mokiniai dalyvavo bendrame renginyje ,,Antra mėnulio pusė“ vaikų gynimo dienai paminėti. 

https://raseiniumenomokykla.lt/dailininkai-dalyvavo-respublikiniame-muzikos-sokio-ir-dailes-edukaciniame-projekte-festivalyje-arte-barocca/
https://raseiniumenomokykla.lt/dailininkai-dalyvavo-respublikiniame-muzikos-sokio-ir-dailes-edukaciniame-projekte-festivalyje-arte-barocca/


Akordeonų kvartetas dalyvavo: Viduklės RRKC Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minė-

jime, koncertavo Sujainių bendruomenei, tradiciniame renginyje ,,Giesmė gimtajam kraštui“ Lydu-

vėnų, Šiluvos, Betygalos miestelių bažnyčiose, Raseinių miesto savivaldybėje savivaldos dienos mi-

nėjime, neįgaliųjų dienos minėjime Raseinių neįgaliųjų centre, Betygalos geologijos muziejaus 30-

ečio šventėje. Pučiamųjų skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvavo moterų klubo asociacijos paramos 

koncerte, renginyje ,,Nuo idėjos iki rezultato“, šaudyklos ,,Žalia kamanė“ atidaryme, grojo renginyje 

tarptautinei savanorystės dienai paminėti. Ariogalos skyriaus dailės mokytoja su mokiniais ir kartu 

su miestelio bendruomenės namais įgyvendino projektą „Viešųjų erdvių tapyba“. Projekto metu pie-

šiniais papuošta buvo miesto aikštė ir Ariogalos bendruomenės namų fasadas. 

2.1. Finansinė informacija (patvirtintų asignavimų naudojimas) 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos  

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

% 

1.Savivaldybės biudžeto lėšos 916,3 892,8 97,44  

Iš jų:     

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis 

ir socialinio draudimo įmokos 

826,2 802,8 97,17  

1.2. Kitos būtinosios lėšos 79,9 79,8 100,00  

1.3. Ilgalaikio turto įsigijimo lėšos  10,2 10,2 100,00  

2. Mokymo lėšos 8,4 8,4 100,00  

Iš jų:     

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 

8,4 8,4 100,00  

2.2. Ugdymo priemonės - - -  

2.3. Kvalifikacijos kėlimas - - -  

2.4. DNR lėšos - - -  

2.5. Kitos išlaidos     

3. Specialiosios programos lėšos 

SP 

49,00 9,8 20,0  

4. Valstybės investicijų/ ES 

struktūrinių fondų lėšos 

- - -  

5. Finansuojamų projektų lėšos 

SB 

- - -  

6. Kitos valstybės lėšos 

iš jų: 

55,0 55,0 100,00  

6.1. Privalomas ikimokyklinis ug-

dymas 

- - -  

6.2. Konsultacijoms skirtos lėšos - - -  

6.3. Kitos neišvardintos 6.1. ir 6.2. 

punktuose valstybės lėšos 

55,0 55,0 100,00  

7. Iš viso (1+2+3+4+5+6)     

8. Vienam mokiniui tenkančios 

lėšos ((1+2)/MS): 

    

Vienam mokiniui tenkančios 

Mokymo lėšos (2/MS) 

0,019    

Vienam mokiniui tenkančios 

savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 

2,036    

 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais. 

Netradicinių 

meninių ugdomųjų 

veiklų pasiūla 

skatins mokinių 

savarankiškumą, 

kūrybiškumą, 

mokymosi 

motyvaciją.  

Bendradarbiaujant 

su Raseinių 

specialiąja 

mokykla 

išanalizuoti meno 

terapijos 

programos 

aktualumą Raseinių 

rajono specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

1. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

nauju socialiniu partneriu. 

2. Ne mažiau kaip 4 pamokų 

veikla vyksta ne mokyklos 

erdvėse. 

3. Bus suorganizuoti 1-2 

renginiai su profesionaliais 

muzikantais. 

4.Sudaryta darbo grupė. 

5. Atlikta meno terapijos 

poreikio rajone apklausa ir 

rezultatų analizė. 

6. Inicijuotas 

bendradarbiavimas su 

Raseinių specialiąja 

mokykla. 

1. Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

Raseinių krašto 

muziejumi, 

Raseinių rajono 

kultūros centru. 

2. Vyko 4 

pamokos ne 

mokyklos 

erdvėse. 2022 m. 

vasario 1 d. dir. 

įsak. Nr. VK-3 

„Dėl leidimo  

vykti į edukacinę 

išvyką-pamoką“; 

2022 m. gegužės 

17 d. dir. įsak. Nr. 

VK-29 „Dėl 

leidimo dalyvauti 

plenere 

Prabaudoje“; 

2022 m. birželio 

9d. dir. įsak. Nr. 

VK-40 „Dėl 

leidimo dalyvauti 

plenere 

Padubysyje“;  

2022 m. lapkričio 

7 d. dir. įsak. Nr. 

VK-53 „Dėl 

leidimo vykti į 

pamoką – 

praktikumą 

Kėdainiuose“. 

3. Buvo 

suorganizuoti 4 

susitikimai su 

profesionaliais 

muzikantais: VU 

muzikos 

akademijos 

profesorė Sabina 

Martinaityte; 



Kauno 1-osios 

muzikos m-klos 

mokytoju 

ekspertu 

Daumantu 

Miliumi; 

kompiuterinės 

muzikos kūrėju ir 

studijos vadovu 

Giedriumi 

Balčiūnu; 

muzikantu, 

kompozitoriumi, 

prodiuseriu 

Remigiju Rančiu. 

5. Atlikta 

apklausa meno 

terapijos poreikiui 

Raseinių rajone. 

100 proc. 

respondentų 

atsakė teigiamai. 

Įteisintas meno 

terapijos 

paslaugos 

teikimas Raseinių 

meno mokykloje 

2022 m. spalio 27 

d. Raseinių rajono 

savivaldybės 

sprendimu Nr. 

TS-257. Nuo 

2022 m. gruodžio 

1 d. meno 

terapijos paslaugą 

gauną 5 mokiniai, 

turintys įgimtus 

dėmesio ir 

emocijų 

sutrikimus. 

6. Inicijuotas 

bendradarbiavima

s su Raseinių 

specialiąja 

mokykla. 

1.2. Parengti 2022-

2024 m. Raseinių 

meno mokyklos 

Strateginį veiklos 

planą. 

Suburti darbo 

grupę strateginio 

mokyklos plano 

parengimui. 

Parengtas ir 

1. Išanalizuotas 2019-2021 

m. strateginio plano 

įgyvendinimas. Nustatytos 

tobulintinos sritys. 

1. Išanalizuota 

2019-2021 m. 

strateginio plano 

įgyvendinimas. 

Nustatytos 3 



pradėtas 

įgyvendinti 

strateginis 

mokyklos veiklos 

planas.  . 

2. Sudaryta darbo grupė 

strateginio plano rengimui.  

3. Parengtas ir patvirtintas 

2022-2024 m. strateginis 

planas. 

4. Pradėtas įgyvendinti 

2022-2024 m. strateginis 

planas. 

tobulintinos 

sritys- 

tarpdalykiniai 

ryšiai, metodinės 

patirties sklaida, 

veiklų 

savianalizė. 

2. Sudaryta darbo 

grupė strateginio 

plano parengimui 

2022 m. sausio 6 

d. dir. įsak. Nr. V-

2 „ Dėl darbo 

grupės sudarymo 

Raseinių meno 

mokyklos 2022-

2024 m. 

strateginiam 

veiklos plano 

projektui 

parengti“ 

3. Parengtas ir 

patvirtintas 

Raseinių meno 

mokyklos 2022-

2024 m. 

strateginis veiklų 

planas 2022 m. 

rugpjūčio 12 d. 

dir. įsak. Nr. V-43 

„Dėl Raseinių 

meno mokyklos 

2022-2024 m. 

strateginio plano 

patvirtinimo“. 

4. Pradėtas 

įgyvendinti 

strateginis veiklų 

planas mokykloje. 

Atliktas pirmas 

strateginio veiklų 

plano 

įgyvendinimo 

įsivertinimas. 

 

1.3. Užtikrinti 

tarptautinio projekto 

„In search of a 

common hero“ 

veiklų įgyvendinimą 

Atstovauti mokyklą 

bendrose meninėse 

veiklose 

Liubartovo 

gimnazijoje. Gilinti 

1. Sudaryta darbo grupė 

projekto veikloms 

organizuoti ir įgyvendinti 

mokykloje. 

1. Sudaryta darbo 

grupė projekto 

veikloms 

organizuoti 2022 

m. rugpjūčio 22 d. 



Raseinių meno 

mokykloje. 

mokinių meninę 

saviraišką 

tarptautiniu mastu. 

2. Parengta projekto dalyvių 

prisistatymo programa. 

3. Paruošta lietuviškų ir 

lenkiškų žaidimų, dainų ir 

kūrinių programa. 

4. Suorganizuota  projekto 

dalyvių išvyka į Liubartovą. 

dir. įsak. Nr. V-45 

„Dėl tarptautinio 

projekto „In 

search of a 

common hero“ 

veiklų 

įgyvendinimui 

darbo grupės 

sudarymo“. 

2. Parengtas 

mokinių 

spektaklis „Erelis, 

paukščių karalius 

ir gudrybė 

karaliuko“ 

3. Parengta 

Ariogalos 

skyriaus mokinių 

lietuvių liaudies 

dainų ir žaidimų 

programa, 

parengta 

reprezentacinė 

vaizdinė 

medžiaga.  

4. Suorganizuota 

išvyka į Lenkijos 

Respubliką, 

Liubartovą 2022 

m. rugsėjo 22-28 

d., vyko 10 

mokinių ir  2 

mokytojai, 2022 

m. rugsėjo 19 d. 

dir. įsak. Nr. VK-

44 „Dėl leidimo 

dalyvauti 

projekte“. 

1.4. Inicijuoti 

respublikinio 

festivalio 

organizavimą. 

Suburti mokyklos 

bendruomenę 

bendram tikslui, 

stiprinti mokinių 

motyvaciją ir 

skatinti 

bendradarbiavimą 

su kitomis šalies 

meno mokyklomis. 

1.Sudaryta darbo grupę 

festivalio veikloms 

organizuoti ir įgyvendinti. 

2.Parengti ir patvirtinti 

festivalio nuostatai. 

3. Suorganizuotas Raseinių 

meno mokyklos festivalis 

rugpjūčio-rugsėjo mėnesį. 

1. Sudaryta darbo 

grupė 2022 m. 

balandžio 5 d. dir. 

įsak. Nr. V-25 

„Dėl festivalio 

„Vaivorykštės 

juosta“ darbo 

grupės 

sudarymo“; 2022 

m. spalio 7 d. dir. 

įsak. Nr. V-53 

„Dėl festivalio 



„Draugų vasara- 

2022“ darbo 

grupės sudarymo“ 

2. Parengti ir 

patvirtinti 

festivalių 

nuostatai 2022 m. 

balandžio 5 d. dir. 

įsak. Nr. V-26 

„Dėl tarptautinio 

muzikos (meno) 

mokyklų jaunųjų 

atlikėjų festivalio 

„Vaivorykštės 

juosta-2022“ 

nuostatų 

patvirtinimo“; 

2022 m. spalio 10 

d. dir. įsak. Nr. V-

54 „Dėl 

respublikinio 

meno mokyklų  

jaunųjų atlikėjų 

festivalio 

„Draugų vasara-

2022“ nuostatų 

patvirtinimo“ 

3. Suorganizuoti 2 

festivaliai: 

„Vaivorykštės 

juosta-2022“ – 

gegužės mėnesį ir 

„Draugų vasara-

2022“ – spalio 

mėnesį. 

1.5. Tobulinti 

mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo tvarką. 

Įdiegus mokykloje 

elektroninį dienyną 

pagerės mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

vertinimo 

organizavimas,  

savalaikis tėvų 

informavimas. 

Darbo procesas bus 

aiškus ir 

suprantamas, 

taupomos laiko 

sąnaudos, 

laikomasi asmens 

1. Pasirašyta sutartis dėl e. 

dienyno naudojimo. 2022 m. 

rugsėjo 1 d. pradėta diegti 

elektroninio dienyno 

sistema.  

2. Parengtas elektroninio 

dienyno naudojimo tvarkos 

aprašas. 

3. Organizuoti mokytojams 

skaitmeninio raštingumo 

mokymai.  

4. Bus vykdomos mokytojų, 

mokinių, tėvų apklausos 

pasitelkiant IKT. 

1. Pasirašyta 

sutartis su 

manodienynas.lt 

el. dienyno 

paslaugos teikėju. 

2022 m. rugsėjo 1 

d. pradėta diegti 

el. dienyno 

sistema. Dienyną 

pildo 100 proc. 

mokytojų. 

2. Parengtas el. 

dienyno 

naudojimo 

tvarkos aprašas 



duomenų apsaugos 

(ADA) reikalavimų 

2022 m. gegužės 

23 d. dir. įsak. Nr. 

V-41 „Dėl 

elektroninio 

dienyno Raseinių 

meno mokykloje 

naudojimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

3. Organizuoti 

mokytojams 

skaitmeninio 

raštingumo kursai 

su Raseinių 

švietimo pagalbos 

tarnyba. 

Mokytojai gavo 

pažymėjimus. 

Kursai vyko 

trimis etapai – 

vasario, balandžio 

ir rugpjūčio 

mėnesiais. 

Mokymuose 

dalyvavo 98 proc. 

mokytojų. 

4. Vykdyta 

mokinių tėvų, 

mokinių ir 

mokytojų 

apklausa 

„Mokyklos 

ugdymo kokybės 

įgyvendinimo  ir 

užtikrinimo 

įsivertinimas“, 

mokytojų 

apklausa 

„Skambučio 

poreikis 

mokykloje“, 

naudojant 

googleforms. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  



2.5.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Dalyvauta projekte kartu su Raseinių rajono kultūros 

centru „@klasikos jungtys“ ir pasirašytas 

bendradarbiavimas tęstinumui. 

 

Didesnė motyvacija mokinių, atliekant 

kūrinius su profesionaliais muzikantais, 

atlikėjais. 

3.2. Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Raseinių 

krašto muziejumi projektuose: Misterija „Rasseyne 

MCCLIII“ ir „Tautiškas kostiumas – lietuviškas 

identitetas“ 

Skatins mokinių domėjimąsi Raseinių 

kraštu, tautinių raštų atsiradimu ir reikšme 

bei ugdys mokinių tautiškumą. 

3.3. Bendradarbiauta ir dalyvauta vaikų gynimo dienos 

koncerte birželio 1 d. 

Mokyklos bendruomenė bendradarbiavo 

ruošdami šventės repertuarą, mokiniai ugdė 

savo sceninę saviraišką. 

3.4. Parengta ir 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėta vykdyti 

FŠPU mušamųjų instrumentų programa. 

Praplėsta ugdymo programų pasiūla, 

sudarytos sąlygos išmokti groti 

mušamaisiais instrumentais. 

3.5. Padidintas maksimalus leistinas mokinių skaičius 

mokykloje ir įteisintas mokykloje organizuojamų 

festivalių, konkursų dalyvio mokestis. 

Mokykla turės daugiau ugdytinių, galės  

priimti daugiau norinčių mokytis vaikų. 

Papildomos lėšos festivalių priziniam 

fondui finansuoti. 

 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 



5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Ugdomieji pokalbiai 

7.2. 

 

 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Materialinių ir finansinių išteklių trūkumas. 

9.2. Force majeure 

9.3. Laikinas nedarbingumas 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 



10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


