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                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                   Biržų Vlado Jakubėno muzikos                                                               

mokyklos direktoriaus 2020 m. 

                                                                                                   gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-74 

 

            

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2021–2023 METAMS 

 

I SKYRIUS  

ĮVADAS 

 

Mokyklos išorės vertinimas atliktas 2020 m. lapkričio 12-13 dienomis. Vertinimo metu 

gilintasi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų darbą, kalbėtasi su Mokyklos, 

Metodine, Mokytojų tarybomis, įsivertinimą kuruojančią grupe, mokiniais, mokinių tėvais. 

Analizuota mokyklos veikla, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentais. 

Išorės vertintojų ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei. Rezultatai, išvados ir rekomendacijos 

išanalizuoti Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose. Jie panaudoti rengiant 2021 m. 

mokyklos veiklos planą, atliekant tarpinį 2020–2022 m. strateginio plano matavimą.  

Mokykloje, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas, pasirinktos pagrindinės veiklos 

tobulinimo kryptys bei parengtas šis veiklos tobulinimo planas. Rengėjai: mokyklos vadovas, 

vadovo pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, Mokyklos taryba. 

Plano įgyvendinimo laikas: 2021–2023 metai. 

Išorinio vertinimo nustatytos stipriosios ir tobulintinos sritys. 

Stiprieji mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 

1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2) (aukštas). 

2. Grįžtamasis ryšys (3) (aukštas).. 

3. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas (4) (aukštas)..  

4. Personalo vadyba (7) (aukštas).  

5. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8) (aukštas). 

 

Tobulintini mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 

1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla (5.1) 

(aukštas).  

2. Ugdymo erdvės yra saugios (10.1) (vidutiniškas).  

3. Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka programos 

turinį  (10.3) (vidutiniškas).  
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II SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS  

Eil.  

Nr.  

Tikslai, rodikliai,  

uždaviniai, priemonės, 

projektai  

Aprašymas  

(siektini rezultatai)  

Vykdytojai  Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai   

Siekinys  – patrauklių, kūrybiškų, prieinamų ugdymo paslaugų teikimas.   

1 Tikslas. Ugdymo kokybės ir veiklų prieinamumo gerinimas. 

1.1.  Uždavinys. Nuolat vertinti  ugdymo paslaugų poreikį, koreguoti paslaugų pasiūlą.   

1.1.1.  Apklausos mokiniams, 

jų tėvams apie teikiamų 

paslaugų poreikį ir 

kokybę parengimas ir 

tyrimo atlikimas. 

Visapusiškai tenkinamas (taip teigia ne mažiau kaip 60 % 

apklausose dalyvaujančių tėvų ir mokinių) teikiamų paslaugų 

poreikis ir ugdymo kokybė. 

 

KVA grupė Kasmet iki 

birželio 30 d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.2.  Mokyklos meninio 

ugdymo programų 

plano koregavimas ir 

įgyvendinimas 

Visi muzikos ir dailės ugdymo programų mokytojai, 

remdamiesi tyrimų išvadomis, analizuoja ir koreguoja ugdymo 

procesą. 

Bendruomenės nariai teikia siūlymų dėl ugdymo programų ir 

teikiamų paslaugų organizavimo kokybės gerinimo.  

100 % mokinių baigs pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas. 

Per metus įstojusių vaikų skaičius.  

Mokyklos taryba Kasmet iki 

birželio 30 d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.3.  Vykdyti visuomenės ir 

tėvų informacinę 

kampaniją apie 

teikiamas paslaugas 

Muzikos mokykloje. 

Kasmet mokytojai organizuoja kūrybinio meistriškumo 

pamokas  miesto visuomenei, tokiu būdu pristatydami 

mokyklos veiklą miesto (rajono) visuomenei. 

 

Mokytojai Kasmet 

gruodžio ir 

gegužės mėn. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 
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1.1.4.  Viešinti informaciją 

apie Mokyklos veiklą ir 

sėkmingas patirtis.  

Mokyklos interneto svetainėje sukurta rubrika, ir joje 

skelbiamos „Sėkmės istorijos“, susijusios su baigusiais 

muzikos mokyklą mokiniais. 

Mokytojai Kasmet 5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

1.1.5.  Organizuoti mokymus 

mokytojams apie 

mokinių įvairovei 

palankios mokyklos 

kultūros ir praktikos 

kūrimą   

Mokymuose dalyvavusių mokytojų dalis, proc.  Mokyklos 

vadovai 

Kasmet 5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2. Pritaikyti, efektyvinti ugdymo aplinkas ir ugdymo procesus įvairių mokymosi poreikių turintiems mokiniams.   

2.1. Efektyvinti ugdymui organizuoti turimą įrangą ir priemones. 

2.1.1.  IKT bazės ir ugdymo 

priemonių atnaujinimas 

IKT bazės plėtojimas ir sėkmingas naudojimas. Parenkama ir 

įsigyjama vieninga nuotolinio mokymosi platforma.  

Įsigytos skaitmeninės ir mokymo įrangos bei mokymo 

priemonių, kurios atitinka ugdymo programų turinį ir 

ugdytinių amžių, skaičius.  

Kiekvienam korpusui įsigyjamos (vaizdo projektorius, 

nešiojamas kompiuteris, planšetės, įdiegiama interneto 

prieiga).  

Pamokose naudojamos kuo įvairesnės mokymo priemonės, 

technologijos, informacijos šaltiniai, ryšiai, metodai.  

Atnaujinti ir papildyti muzikos instrumentus (fleitos, 

saksofonai, klarnetas, smuikai ir kt...)  

Mokyklos 

vadovai 

Kasmet 5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.2.  Pritaikyti, kurti, efektyvinti esamas ir naujas ugdymo aplinkas mokykloje.  

2.2.1.  Edukacinių erdvių ir 

kabinetų atnaujinimas.  

Kęstučio g. 1 korpuse pakeisti visi seni mediniai langai, 

suremontuotas stogas.  

Įrengtas mokytojų kambarys. 

Į kitas erdves perkelta biblioteka, skaitykla. 

Įrengta erdvė mokinių poilsiui.  

Mokyklos 

vadovai 

Kasmet 5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 
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Atnaujinti mokyklos koridoriai, pakeista grindų danga. 

Atnaujinti sanitariniai mazgai. 

Atnaujinti informaciniai stendai. 

Atnaujinta koncertų salės scenos grindų danga. 

Įvesta signalizacija.  

Kasmet atliekamas remontas 1-2 mokymo kabinetuose.   

Ugdymo erdvės atitinka higienos normas.  

2.2.2.  Mokyklos patalpų 

pritaikymas ugdymui.  

Kęstučio g. 1 pastate vykdomos programos perkaltos į kitas, 

saugesnes ir higienos normas atitinkančias ugdymo patalpas.  

Atliktas patalpų remontas, erdvės pritaikytos ugdymui.  

Mokyklos 

vadovai 

Iki 2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.2.3.  Interneto svetainės 

atnaujinimas.  

Atnaujintas dizainas (spalvų gama, informacijos išdėstymas). 

Svetainės langų plotis padidintas iki 1200 taškų. 

Sukurti nauji puslapiai informacijos talpinimui – iš viso iki 50 

puslapių. Meniu punktai atitinka Bendruosius reikalavimus. 

Perkelta sukaupta informacija. 

Pritaikytas paieškos svetainėje modulis. 

Svetainė nuorodomis susieta su mokyklos puslapiais 

socialiniuose tinkluose. 

Atnaujinta mokyklos interneto svetainė atitinka šiuolaikinius 

asmens duomenų saugos reikalavimus.  

Mokyklos 

vadovai 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

2.2.4.  Elektroninio dienyno 

įdiegimas. 

Parengti elektroninio dienyno naudojimo nuostatai, pasirinktas 

tiekėjas.  

Elektroninį dienyną pamokose naudoja ne mažiau kaip 60 % 

mokytojų. 

Mokyklos 

vadovai 

2021 m. iki 

rugsėjo 1 d. 

5-SB,  6 - 

KT, 4-SMM, 

7. 

 

SUDERINTA    

Mokytojų tarybos  

2020-12-29 posėdžio protokoliniu nutarimu V2-6.    


