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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

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

I.Prioritetas. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas ir užtikrinimas. 

Tikslas – puoselėti mokyklos savitumą, tobulinant ugdymo turinį ir edukacines aplinkas.  

1.1. Plėsti meninių krypčių ugdymo programų pasirinkimą.  

2021-2022 mokslo metais pradėta vykdyti „Ankstyvojo meninio ugdymo programa“ skirta 3-6 
metų vaikams. Suaugusiųjų neformalaus ugdymo programos – dailė ir muzika. Nauji ansambliai 
„Skudutininkų ansamblis“, kameriniai ansambliai: fleita ir fortepijonas, vokalas ir fortepijonas, 
kanklės ir fortepijonas. 

1.2. Ugdyti ir ugdytis menines kompetencijas per projektinę, konkursinę ir kitą edukacinę 
veiklą.  

Kamerinis ansamblis Titas Chmieliauskas ir Rimantė Kalvaitytė. Konkursas "Prague stars"online, I 
vieta, mokytojai Gintautas ir Valda Puskunigiai. 

Mija Avižienytė  konkursas "WINTER STARS OF DRESDEN 2021" II vieta, mokytoja Laima 
Rotomskienė. 

 

Radvilė Jieznytė Copenhagen Stars I vieta, parengė mokytoja Valda Puskunigienė. 

Rimantė Kalvaitytė ir Titas Chmieliauskas Copenhagen stars II vieta, parengė mokytojai Valda ir 
Gintautas Puskunigiai. 

Miglė Kazakevičiūtė Copenhagen stars III vieta, parengė mokytoja Laima Rotomskienė. 

 

Rokas Savickas I vieta, XI tarptautinis virtualus vaikų ir jaunimo  pučiamųjų instrument solistų ir 
ansamblių konkursas – festivalis PAVASARIO TRIMITAI 2021. Parengė  Audrius Pučinskas. 

 

XXI-asis tarptautinis kamerinio muzikavimo festivalis ,,Garsų išdaigos“. Festivalyje dalyvavo trys 
mūsų mokyklos ansambliai - Augustas Česnavičius ir Tomas Janušaitis,  Milda Kemzūraitė ir Mija 
Avižienytė,  Vasarė Žitkutė ir Miglė Kazakevičiūtė. Parengė mokytojos Irena Dulinskaitė, Laima 
Rotomskienė, Birutė Pavalkienė. 

 



I – asis tarptautinis pianistų, stygininkų, pučiamųjų instrumentalistų, akordeonistų, vokalistų, 
fortepijoninių duetų ir kamerinių ansamblių konkursas “Impresijos”. Tadas Ruzveltas tapo šio 
konkurso II vietos laureatu. Titas Chmieliauskas ir Rimantė Kalvaitytė tapo II vietos laimėtojais 
kamerinių ansamblių kategorijoje, parengė mokytojai  Gintautas ir Valda Puskunigiai, 
koncertmeisteriai Rimantei Kalvaitytei (mokytoja Valda Puskunigienė ir Dominykas Šimonis) 

 

Tarptautinis medžioklinių ragų pūtimo konkursas ,,Echo puzcy Augustowskiej" Rokas Savickas 
sudalyvavo dvejose kategorijose: 

Solo - D kategorija - III vietos laureatas, Duetas Sūduva - D kategorija - I vietos laureatas. Parengė 
mokytojas Audrius Pučinskas. 

 

Išvyka į tarptautinius meistriškumo kursus- festivalį “Clarimania 2021”, jame dalyvavo mokytojas 
Gintautas Puskunigis su mokiniu Tadu Ruzveltu. 

 

IV – ame tarptautiniame pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse "Edelweiss 2021" online.Titas 
Chmieliauskas ir Rimantė Kalvaitytė tapo pirmos vietos laureatais. Parengė mokytojai Valda 
Puskunigienė ir Gintautui Puskunigis. Radvilė Jieznytė pirmos vietos laureatė, parengė Valda 
Puskunigienė. 

Mija Avižienytė dalyvavo IV tarptautiniame fortepijono ir kamerinių ansamblių konkurse - 
festivalyje EDELWEISS 2021 online, parengė mokytoja Laima Rotomskienė. 

 

II tarptautiniame festivalyje-konkurse COPENHAGEN STARS 2021 Tadas Ruzveltas tapo I vietos 
laureatu bei taip pat apdovanotas aukso medalio sertifikatu, akompanavo Rimantė Kalvaitytė. 
Parengė Valda ir Gintautas Puskunigiai. 

Milgė Stankevičiūtė įvertinta III vietos laureato diplomu ir bronzos medalio sertifikatu. Parengė 
mokytoja Laima Rotomskienė. 

 

II tarptautinio menų konkurso - festivalio "GRAND EUROFEST 2021" 

I vietos laureatais tapo Titas Chmieliauskas ir Rimantė Kalvaitytė, mokiniai apdovanoti aukso 
medalio sertifikatu. Mokytojai Valda Puskunigienė ir Gintautas Puskunigis. 

II vietos laureate tapo Radvilė Jieznytė, ji taip pat apdovanota sidabro medalio sertifikatu. 
Mokytoja Valda Puskunigienė.  

III vietos laureate tapo Miglė Stankevičiūtė, ji apdovanota bronzos medalio sertifikatu.  Mokytoja 
Laima Rotomskienė. 

III vietos laureatėmis tapo Vasarė Žitkutė  ir Miglė Kazakevičiūtė mokinės apdovanotos bronzos 
medalio sertifikatu.  Parengė mokytojos Birutė Pavalkienė ir Laima Rotomskienė. 

 

Respublikinis virtualaus jaunųjų atlikėjų konkursas „NAUJIEJI ATRADIMAI 2021“  

Rokas Savickas - Trimitas II vieta. Parengė mokytojas Audrius Pučinskas.  

 

Radvilė Jieznytė tapo II vietos laureate nuotoliniame XVIII-ame Lietuvos jaunųjų pianistų 
konkurse"Etiudas ir ne tik". Parengė mokytoja Valda Puskunigienė. 

 

X – asis respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“. Elzė Šverčiauskaitė 
tapo šio konkurso diplomante. Parengė Revalis Pliskus. 

 

A. Kučingio meno mokykla organizavo IX-ąjį respublikinį jaunųjų pianistų konkursą 
„LINKSMIEJI PIRŠTUKAI“.  Konkurse dalyvavo Miglė Kazakevičiūtė (II vieta) ir Mija 
Avižienytė (II vieta). Parengė mokytoja Laima Rotomskienė. 

 

Kauno 1 – oji muzikos mokykla suorganizavo II respublikinį interaktyvų muzikantų konkursą 
"MUZIKA-@": 



Titas Chmieliauskas GRAND PRIX, mokyt. Gintautas Puskunigis koncertmeisterė Rimantė 
Kalvaitytė. 

Tadas Ruzveltas GRAND PRIX , mokyt. Gintautas Puskunigis koncertmeisterė Rimantė 
Kalvaitytė. 

Radvilė Jieznytė - dvi I vietos, (mokyt. Valda Puskunigienė. 

Milda Mickevičiūtė - II vieta, mokyt. Laima Rotomskienė. 

Milglė Kazakevičiūtė - III vieta, mokyt. Laima Rotomskienė. 

 

IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “SKAMBIOJI KLAVIATŪRA". 

Radvilė Jieznytė (mokytoja Valda Puskunigienė), I vietos laureatė dvejose kategorijose – Sonata ir 
Etiudas ir  II vietos - Pjesės kategorijoje. Milda Mickevičiūtė (mokytoja Laima Rotomskienė) II 
vietos laureatė – Pjesės kategorijoje. 

 

III respublikinio Šakių miesto pianistų konkurse laureatė Miją Avižienytė -  II vieta,  mokytoja 
Laima Rotomskienė. 

 

Pirmasis respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų - solistų konkursas - ,,Tautiniai gaidų 
raštai", mokinys Tolmintas Matonis sudalyvavo dvejose kategorijose, jo laimėjimai 

tradicinės kanklės - suvalkietiškos, laimėta I vieta, 

koncertinės kanklės -  laimėta II vieta. Mokytoja Irena Dulinskaitė. 

 

Devintą kartą Lietuvoje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 
konkursas „Tramtatulis“ tapo nacionalinio rato laureatais - smuikininkė Ema Stravinskaitė 
(mokytoja V. Kanevičienė) ir kanklininkas Tolmintas Matonis (mokytoja I. Dulinskaitė).  

 

Piešinių konkursas „Čiurlionio krašto spalvos“, dalyvė Karina Naudžiūtė, mokytoja Alma 
Rugienienėnė. 

 

Piešinių paroda skirta „Angelų sargų dienai“, dalyviai dailės skyriaus mokiniai. 

 

Piešinių konkursas „Garsų pasaulis“, dalyvės Henrika Barkauskaitė ir Karina Naudžiūtė, 
mokytojos Alma Rugienienė ir Vita Eidukaitytė. 

 

Dailės skyriaus mokinių Kalėdinių darbų paroda „Senelės pasaka“ Kazlų Rūdos miesto 
bibliotekoje. 

Trakų meno mokyklos organizuotas piešinių konkursas „Laumžirgis“ , dalyvė Karina Naudžiūtė , 
mokytoja Alma Rugienienė. 

 

1.3.Kurti jaukią, estetišką, mokymuisi ir poilsiui tinkamą aplinką. Įrengtas naujas dailės 
kabinetas skirtas vykdyti dailės ir ankstyvojo meninio ugdymo programas bei edukacines veiklas. 
Inicijuotas baldų, molbertų, edukacinių žaidimų meno terapijai pirkimas. 

 

II.Prioritetas. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas. 

Tikslas - kurti, puoselėti ir plėtoti bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius. 

2.1. Sudaryti sąlygas mokytojų pedagoginio kūrybiškumo sklaidai per bendravimą ir 
bendradarbiavimą.  

2.2. Plėsti socialinių partnerių tinklą. Bendradarbiavimas su Muzikų sąjunga, suorganizuoti 
susitikimai su Domarku, Gėringu, išvyka į Muzikų sąjungą, edukacinė išvyka mokytojams ir 
mokiniams  (nematerealus Muzikų sąjungos prisidėjimas  organizuojant veiklas 700 eurų ). 
Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kazlų Rūdos Turizmo informacijos centru, kaip partneriai 
prisidedame prie jų projektų įgyvendinimo. Dailės skyriaus mokiniai su mokytoja prisidėjo kuriant 
Kazlų Rūdos kultūros centro velykinę kompoziciją miesto skvere. 2021-12-21 bendradarbiaujant 



su Kazlų Rūdos kultūros centru dailės skyriuje suorganizuotos „Kalėdinių atvirukų kūrimo 
dirbtuvės“ edukacijas vedė mokytoja Milda Palkauskaitė. 

2.3. Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais.  

Įvestas dienynas „Tamo“ , mokytojai nuolat palaiko ryšį su tėvais , teikia informaciją apie vaikų 

pasiekimus ir pažangą. 

  

 

 

 

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.Vykdyti ir plėtoti 

ugdytinių įtraukimą į 

įvairias projektines, 

edukacines veiklas, 

renginius. 

Įgyvendinti naujus 

projektus. 

Pritraukti   rėmėjus 

mokyklos 

renginiams ar 

projektams 

įgyvendinti 

(rėmimo indėlis 

gali būti ir 

nematerialus). 

Įgyvendinti bent 3 naujus 

projektus ar edukacines 

veiklas su ugdytiniais. 

Pritraukti bent 3 rėmėjus, 

kurie prisidėtų prie veiklų 

įgyvendinimo. 

Įgyvendinta 

„Rimvydo 

Žigaičio menų 

festivalio“ 

projekto dalis 

stovykla pleneras 

„Dermės“ skirta 

vaikams ir 

jaunimui iš visos 

Lietuvos. 

Bendradarbiaujan

t su „Muzikų 

sąjunga“ 

suorganizuoti 

susitikimai su 

Lietuvos 

nacionalinės 

kultūros ir meno 

premijos laureatu 

Juozu Domarku; 

Susitikimas ir 

koncertas su 

Maestro Davidu 

Geringu. 

Edukacinė išvyka 

mokytojams ir 

mokiniams  į 

Vilnių į medijų 

operą „Traviata“ 

(nematerealus 

Muzikų sąjungos 

prisidėjimas  

organizuojant 

veiklas 700 eurų) 



1.2. Gerinti ugdymo 

kokybę, tobulinant 

mokytojų 

kvalifikaciją. 

 

Atsižvelgiant į 

metodinių būrelių 

siūlymus sudaryti 

kvalifikacijos 

kėlimo planą (jį 

paviešinant 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje), 

užtikrinti, kad savo 

patirtimi mokytojai 

pasidalintų 

savivaldybės 

metodinių būrelių 

susirinkimuose. 

Ne mažiau nei 80% 

mokytojų  dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose/seminaruose. 

2021-11 mėn. 

buvo parengta 

„Mokytojo 

veiklos ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 2020 -

2021 m.m. 

ataskaitos“ forma 

remiantis 

pateiktomis 

ataskaitomis ir 

metodinių būrelių 

siūlymais buvo 

nuspręsta 

organizuoti 

„Turizmo 

renginių padalinio 

vadovų“ 

kvalifikacijos 

kėlimo kursai (be 

šių kursų 

mokytojai negali 

organizuoti 

ekskursijų) 

kursuose 

sudalyvavo 70% 

mokyklos 

mokytojų. 100% 

mokytojų 

dalyvavo 

įvairiuose 

kvalifikacijos 

kėlimo kursuose 

tai sudarė 705val. 

t.y. apie 33 val. 

kiekvienam 

mokytojui per 

metus. Mokykloje 

suorganizuotas 

tarptautinis 

gerosios patirties 

sklaidos 

seminaras 

„Muzikinio 

kūrybiškumo 

ugdymo ypatumai 

lenkų ir lietuvių 

muzikos 

mokyklose“ 

seminare 



sudalyvavo 15 

mūsų mokyklos 

mokytojų bei 15 

mokytojų iš 

Lenkijos ir 

Lietuvos meno 

mokyklų. 

1.3. Ugdymo 

kokybės gerinimas 

per mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

Įsivertinti 

mokyklos veiklos 

kokybę. Paviešinti 

rezultatus, sudaryti 

planą veiklos 

rodikliams gerinti. 

Įgyvendintas mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimas. Sudarytas 

planas veiklos rodikliams 

gerinti. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas 

nebuvo atliktas. 

Vietoj jo 

rengiamas 

mokyklos 

strateginis planas. 

1.4. Mokinių 

įtraukimas į 

socialinių partnerių 

organizuojamas 

veiklas. 

Ryšių užmezgimas 

su naujais 

socialiniais 

partneriais. 

Užmegzti naujus ryšius bent 

su 3 naujais socialiniais 

partneriais. 

Sudarytos 

bendradarbiavimo 

sutartys: 2021-11-

03 

bendradarbiavimo 

sutartis su VŠĮ 

Kazlų Rūdos 

turizmo ir verslo 

centru; 2021-10- 

11 

bendradarbiavimo 

sutartis su Kazlų 

Rūdos kultūros 

centru. 2021-04-

21 (mokiniai 

dalyvavo 

kūrybinėse 

edukacijose su 

menininku 

Arminu 

Raugevičiumi). 

Bendradarbiavim

o sutartis su 

Kaišiadorių meno 

mokykla 

2021-10-22. 

Bendradarbiaujan

t su Kazlų Rūdos 

kultūros centru 

atidaryta Paulinos 

Jakevičiūtės 

personalinė 

paroda miesto 

skvere; 

suorganizuota 



stovykla 

„Dermės“ 

2021-04-02 

atnaujinta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

lopšeliu-darželiu 

„Pušelė“ ,dailės 

skyriaus mokiniai 

dalyvavo projekto 

„Judrusis takelis“ 

įgyvendinime. 

2021-09-09  

pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

„Saulės“ mokykla 

ir vykdomas 

projektas Arthera, 

kurio metu 

projekto 

dalyviams 

organizuojami 

edukaciniai 

užsiėmimai meno 

mokykloje. 

1.5.  Mokyklos 

ugdymo programų 

bei etatų struktūros 

pertvarka. 

Dabartinių ugdymo 

programų 

efektyvumo 

vertinimas, naujų 

ugdymo programų 

poreikio 

išgryninimas. 

Dabartinės etatų 

struktūros peržiūra 

ir pertvarka. 

  Atlikta etatų struktūros 

pertvarka, patvirtintas naujas 

pareigybių sąrašas.  

Įdiegta ne mažiau nei 1 

nauja ugdymo programa. 

Atnaujintos visos 

mokymo 

programos, 2 

naujos 

programos: 

ankstyvasis 

integruotas 

meninis ugdymas, 

suaugusiųjų 

meninis ugdymas. 

Pareigybių 

sąrašas 

patvirtintas 2021-

10-01 įsakymo nr. 

P-22. Fortepijono 

skyriuje atlikta 

etatų pertvarka. 

 

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. Nuolat atnaujinama mokyklos Facebook paskyra.  Geresnės galimybės reprezentuoti mokyklą 

3.2. Iš dalies atnaujinta mokyklos instrumentų bazė 

(Nupirktas pianinas, akordeonas, skudučiai, smuikai) 

Mokiniai turi galimybę groti kokybiškais 

instrumentais. 

3.3. Organizuotos atviros pamokos kitų mokyklų 

mokiniams. 

Mokyklos reprezentavimas. 2021 metų 

rugsėjį priimta 52 mokiniai, 2020 metais 

priimta 20 mokinių. 

3.4. Inicijuotas kompiuterių pirkimas, įsigyti 2 nešiojami 

kompiuteriai. 

Įsigyti kompiuteriai skirti mokytojams, 

pamokų veiklai, dienyno pildymui. 

3.5. Sumontuotas ir paviešintas II dalių mokinių 

pasirodymų ir kūrybinių darbų video. 

 

Mokyklos reprezentavimas. Mokinių 

pasiekimų viešinimas, mokinių įtraukimas į 

kūrybinius procesus. 

 

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 ☐ 

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. 

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. 

9.2. 

9.3. 

 

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) 

 


