
Socialiniai veiksniai. Augantis nedarbas ir mažėjantis gimstamumas, emigracija sukelia tam tikras
problemines situacijas: mokiniams reikalingas vis didesnis kryptingas užimtumas, užkertantis kelią
žalingiems įpročiams plisti. Išvykus tėvams, vaikams vis dažniau prireikia psichologų pagalbos, todėl
muzikos mokyklos lankymas, muzikavimas bendraminčių grupėje, individualūs pokalbiai su mokytoju
padeda mokiniui jaustis saugesniu, pasitikėti savo jėgomis. Nuolat integruojame į ugdymo procesą
vaikus  turinčius  specialiuosius  poreikius.  Taip pat   pietoj ame  kūrybinių projektų kontekste

Ekonominiai veiksniai. Ugdymo programų vykdymą lemia biudžeto galimybės. Įvertinus ugdymo
valandų kiekį maksimaliai stengiamasi įgyvendinti ugdymo tikslus ir uždavinius dažniau taikant
grupinio darbo metodą. Mokytojų etatinio apmokėjimo įgyvendinimas reikalauja papildomų
administracinių ir finansinių išteklių, nes apsunkina individualaus darbo su mokiniais organizavimą.

Politiniai ir teisiniai veiksniai. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko
teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos programa, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymais, kitais teisės aktais, Akmenės rajono savivaldybės administracijos strateginiais ir
veiklos planais bei Naujosios Akmenės muzikos mokyklos nuostatais, direktoriaus patvirtintomis
tvarkomis, mokykloje veikiančiais savivaldos nutarimais.

Išorinės aplinkos analizė

Asignavimų valdytojas (-ai) : Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič

PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos
direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-40

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOS
2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I.   BENDROJI DALIS

Strateginio plano tikslas - numatyti Naujosios Akmenės muzikos mokyklos (toliau -
Mokykla) veiklos prioritetus ir pokyčius 2019-2021 m. laikotarpiui, užtikrinti efektyvų darbą
gerinant mokymo(si) kokybę, telkti mokyklos bendruomenę* sprendžiant aktualiausias ugdymo
problemas. Tikslingai pasirinkti Mokyklos veiklos tobulinimo kryptis ir prioritetus atsižvelgiant į
lokalius demografinius ir socialinius ypatumus, vietos bendruomenės poreikius, turimus išteklius,
bendruomenės narių pasiūlymus.

Rengiant Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019-2021 metų strateginį veiklos planą,
vadovautasi pagrindiniais švietimą reglamentuojančiais dokumentais: Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Valstybinės 2013-2021 metų
švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Akmenės rajono savivaldybės 2016-
2021 metų Strateginiu plėtros planu, Mokyklos nuostatais.

Mokyklos 2019-2021 metų strateginis planas yra ankstesnės 2017-2018 metų strategijos
tęsinys. Strateginio plano paskirtis - numatyti Mokyklos 2019-2021 metų veiklos strategijos kryptis,
jų įgyvendinimo priemones ir laukiamus rezultatus

II.   SITUACIJOS ANALIZĖ

PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo
2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. PAV-92



Stiprybės:
1. Išlaikomas stabilus mokinių skaičius;

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Vidaus darbo kontrolės sistema. Mokykloje yra sukurta stebėsenos sistema, direktorius ir
direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra pasiskirstę kuruojamas veiklos sritis. Darbuotojai dirba pagal
pareigybės aprašymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, laikydamiesi mokyklos nuostatų reikalavimų.
Vidaus darbo kontrolės klausimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. Mokykloje veikia Darbo
taryba.

Informacinės ir komunikavimo sistemos. Naujosios Akmenės muzikos mokykloje kompiuterizuota
15 darbo vietų (direktoriaus, raštinės, direktoriaus pavaduotojo ugdymui^ vyriausiojo buhalterio,
ūkvedžio, bibliotekos, garso įrašų studijos specialisto, Naujosios Akmenės ir Akmenės skyriaus

mokytojų kambariai). Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės skatina
atnaujinti ir ugdymo procesą suteikti jam šiuolaikiškumo, todėl muzikos istorijos pamokose naudojama
interaktyvi lenta. Įdiegtas interneto ryšys, atnaujintos kompiuterinės programos. Mokytojai gali

naudotis kompiuteriu su internetiniu ryšiu. Įstaiga turi 5 telefono aparatus, 2 kopijavimo aparatus, 1
daugialypės terpės projektorią 1 skanerį. Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie mokyklos

veiklą skelbiamos internetiniame puslapyje http://namm.lt/ ir socialiniame tinklapyje www.facebook.
Viena iš tėvų informavimo-komunikavimo priemonių yra mokykloje veikiantis elektroninis dienynas
„Tarno".

Finansiniai ištekliai. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos veikla finansuojama iš Valstybės
biudžeto lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšų. Iniciatyvių tėvų ir mokytojų dėka yra įsteigtas mokyklos
vardo labdaros ir paramos fondas, kuris betarpiškai bendradarbiauja su įstaiga ir remia jos veiklą
finansiškai. Planuojant vidinį lėšų paskirstymą tenka griežtai išskirti finansavimo prioritetus, pirmenybę
teikiant ugdymo proceso organizavimui ir mokytoją koncertmeisterių bei aptarnaujančio personalo
darbo apmokėjimui, pastatų eksploatacijai. Projektų įgyvendinimui, bibliotekos atnaujinimui, muzikos
instrumentų remontui ir įsigijimui, garso įrašų įrangos įsigijimui, pastatų einamajam remontui
panaudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai. Lėšos, gautos už neformalųjį
švietimą naudojamos darbo užmokesčiui. Mokykla ar/ir mokyklos vardo labdaros paramos fondas
vykdo įvairią projektinę veiklą kuri neprieštarauja mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams.

Planavimo sistema. Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama strateginį veiklos planą, metinės veiklos
planą ugdymo planą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą dalykų mokymo
programomis, pamokų tvarkaraščiais, metinėmis ir ketvirtinėmis biudžeto išlaidų sąmatomis. Greta
finansinių išteklių planavimo rengiami metodinės veiklos, meninės veiklos planai.

Žmogiškieji ištekliai. Įstaigoje dirba 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 26 pedagogai (25
pagrindinėse, 1 nepagrindinėse), 2- neatestuotas mokytojas, 2 - mokytojai, 14 - vyresniųjų mokytojų, 8 -
mokytojai metodininkai. Iš jų - Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyriuje dirba 9
pedagogai, 6 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai metodininkai. Mokykloje metodiniais klausimais nuolat
konsultuojami regiono muzikos ir meno mokyklų mokytojai. Pedagogai nuolat tobulina kvalifikaciją,
rengia programas, projektus, dalijasi gerąja darbo patirtimi. MokykĮps taryba ir mokyklos bendruomenė
aktyviai dalyvauja sprendžiant svarbius klausimus, jaučiama mokytojų-mokinių-tėvų partnerystė.

Organizacinė struktūra. Mokykloje dirba direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys,
vyriausiasis buhalteris, garso įrašų studijos specialistas, darbuotojų saugos specialistas,
bibliotekininkas, sekretorė, mokytojai ir koncertmeisteriai, kiemsargis, valytojai ir pagalbinis
darbuotojas.

Vidinės aplinkos analizė

bendradarbiavimą ir meninę integraciją sutrikusio intelekto bendrijos „Akmenės viltis" dalyvius.
Plečiantis Mokymosi visą gyvenimą idėjoms, atsiranda daugiau suaugusiųjų, kurie nori tobulinti savo
kompetencijas ir mokytis muzikos mėgėjų ugdymo programose. Pastaraisiais metais atleisti nuo
užmokesčio už mokslą apie 5 procentai mokinių, muzikos instrumentus pastoviai nuomojasi 40
mokiniai, kelionės išlaidos kompensuojamos visiems pageidaujantiems iš kaimo vietovių
atvykstantiems mokiniams. Mokykla sudaro sąlygas visiems pageidaujantiems vaikams atskleisti savo
kūrybines galias, atlieka neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžtas funkcijas.



1. Ugdyti   visapusiškai  išsilavinusią visuomenę,  teikiant   kokybiškas  ir  prieinamas
neformalaus ugdymo paslaugas;

Tikslai

Tenkinti įvairių gebėjimų ir interesų vaikų ir suaugusiųjų meninio ugdymo bei saviraiškos
poreikius veikiant kaip meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centrui. Mokykla -
visuomenei ir šeimai atviras kultūros ir švietimo židinys, puoselėjantis kūrybiškumą,
tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, tolerantišką, dvasiškai turtingą ir
pasaulietinę asmenybę.

Misija

Moderni Šiaurės Lietuvos neformalaus meninio ugdymo institucija, teikianti aukštos

kokybės išsilavinimą ir sudaranti saviraiškos galimybes visų amžiaus grupių ir gebėjimų bei
interesų asmenims.

Vizija

III.   MOKYKLOS STRATEGIJA

Grėsmės:
1.Dėl demografinės situacijos gali mažėti muzikos mokyklą lankančių mokinių skaičius;
2.Mokinių „nubyrėjimas" mokslo metų eigoje;
3.Mažėja atskirų instrumentinio muzikavimo programų populiarumas; - -

4.Išliekanti nedarbo problema Akmenės rajone riboja mokinių galimybę lankyti muzikos mokyklą;
5.Didėjantis pedagogų amžiaus vidurkis, menkos naujų specialistų pritraukimo galimybės;
6.Skirtingų meno krypčių uždarumas, bendradarbiavimo stoka;
7.Nuo rugsėjo nepersikėlus į naujas patalpas prarasti potencialius ugdytinius.

Galimybės:
1.Projektinė veikla ir per ją gaunamas papildomas finansavimas;
2.Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra;
3.Geros sąlygos mokytojų profesiniam tobulėjimui bei profesinei veiklai;
4.Meno mokyklos statuso įforminimas;
5.Naujų specialistų pritraukimas;
6.Naujų, integruotų, įvairiapusiškesniųmeninio-kūrybinio ugdymo programų kūrimas;
7.Integruojami specialiuosius poreikius turintys asmenys;
8.Stiprinamas ankstyvasis ugdymas;
9.Kitų institucijų turimų erdvių pritaikymo edukacijai galimybė;
10.Galimybė nepasiturinčius atleisti nuo mokesčio;
11.Naujosios akmenės padaliniui persikelti į naujas patalpas.

Silpnybės:
1.Didėja mokinių krūvis bendrojo ugdymo mokyklose;
2.Dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka;
3.Didėja mokinių skaičius, kurių tėvai negali įsigyti muzikos instrumentą;
4.Patalpų, skirtų savarankiškam, individualiam darbui, ugdytinių, neturintiems muzikos instrumentų
namuose, ugdymui trūkumas;
5.Netinkama, maža koncertinė mokyklos salė ir patalpos meno kolektyvų repeticijoms;
6.Pasenusi mokyklos infrastruktūra;
7.Jaunų specialistų trūkumas;
8.Visuomenės požiūris į neformalųjį ugdymą.

2.Stipri kūrybiškumo atmosfera ir šiltas mikroklimatas;
3.Aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas;
4.Geri mokinių akademiniai, konkursų rezultatai ir aktyvi mokinių ir pedagogų koncertinė veikla;
5.Aktyvi mokytojų metodinė veikla;
6.Išorės lėšų pritraukimas, dalyvaujant įvairių fondų projektuose;
7.Aktyvus muzikinės švietėjiškos veiklos ir meninės labdaros plėtojimas;
8.Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas su vietos institucijomis;
9.Sąlyginai nebrangus mokestis už mokslą;
10.Muzikos mėgėjų, ankstyvojo muzikinio, išplėstinio ugdymo ir neformalaus suaugusių švietimo
programos sudaro galimybę atliepti visų amžiaus grupių meninio ugdymo poreikį.



111Į Naujų mokytojų skaičius
2021 m.2020 m.2019m.Planuojami rezultatai

2
10

1
7

2021 m.

2
9

1
6

2020 m.

2
8

1
5

2019 m.

Mokyklos administruojamų medijos kanalų
skaičius

Informacinių pranešimų skaičius

Straipsnių skaičius užsienio ir nacionalinėje
žiniasklaidoje

Straipsnių skaičius
Planuojami rezultatai

9

18
52

8

17
51

6

15
50

Mokytojų pasirodymų skaičius kitų
organizuojamuose renginiuose

Institucijos su kuriomis praktikoje buvo
bendradarbiaujama įgyvendinant veiklas

Viešų renginių skaičius
Planuojami rezultatai            2019 m.   i 2020 m.     ! 2021 m.

1 komplektas
1 vnt.

1 vnt.

-

1 komplektas
1 vnt.

1 vnt.

-

1 komplektas
1 vnt.

6 vnt.

Rugpjūčio
mėnesį

Nauji kostiumai
Įsigyta kompiuterinės technikos
Naujų muzikos instrumentų įsigyta

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos
persikraustymas į naujas patalpas

Planuojami rezultatai         '    2019 m.   2020 m.     ' 2021 m.

100%

100%

7
19
21

340
2021 m.

100%

100%

6
18
20

335
2020 m.

100%

100%

5
17
19

330
2019 m.

Atleistų nuo mokesčio mokinių skaičius
(santykyje su prašymų skaičiumi)

Nuomojamų muzikos instrumentų skaičius
(santykyje su prašymų skaičiumi)

Mokyklos mokinių pasiekimai apskrities,
respublikiniuose konkursuose

Metodinių renginių skaičius
Programų skaičius
Mokinių skaičius

Planuojami rezultatui

IV.  STRATEGINIAI TIKSLAI

2.Šiuolaikiška, visų ugdytinių ir darbuotojų poreikiams pritaikyta infrastruktūra su
integruotomis išmaniosiomis technologijomis ir kita moderni meniniam ugdymui reikalinga
įranga;
3.Meninio-kultūrinio gyvenimo integravimas per asmens saviraišką į Akmenės rajono
bendruomenės veiklas;
4.Informacijos sklaida apie mokyklos veiklą pasiekia ne tik kiekvieną Akmenės rajono
gyventoją, bet ir Lietuvos ar užsienio asmenis, besidominčius menu ir kultūra;
5.Savalaikė ir nuosekli pedagoginio personalo kaita, kuri ne tik užtikrintų, išlaikytų esamą
ugdymo kokybę, bet ir įdiegtų šiuolaikinių meninio ugdymo programų bei metodų taikymo
praktiką.
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27392

425755

5883

459130

0

420215

459130

459130

2021 m.
asignasimų

poreikis

27392

425755

5883

459130

0

420215

459130

459130

'28200

419000

13493

19601

480294

1500

420215

478794

480294

-1789

8733

9335

16279

1500

12300

14779

16279

28200

420789

4760

10266

464015

407915

464015

464015

28200

420789

4760

10266

464015

407915

464015

464015

2.3.Laisvi biudžeto lėšų likučiai
AL(LBL):

2.2.4. Kitos lėšos (KT)

2.2.3.Išteklių fondų lėšos (IF)

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos
(ES)

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos
(VB)

2.2. Kiti šaltiniai:

2.1.6. Europos Sąjungos lėšos
(SB (ES))

2.1.5. Aplinkos apsaugos
rėmimo specialioji programa
(SB (AA))

2.1.4. Biudžetinių įstaigų
pajamos (BĮP)

2.1.3. Skolintos lėšos (SL)

2.1.2. Savivaldybės biudžeto
lėšos kitoms reikmėms atlikti
(SB (KR))

2.1.1.7. nepanaudota bendrosios
dotacijos kompensacija (NBDK)

2.1.1.6. bendrosios dotacijos
kompensacija (BDK)

2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės
nutarimus (SB (VN))

2.1.1.4. valstybės investicijų
programa (VIP)

2.1.1.3. kitos spec. dotacijos-
kitoms savivaldybėms
perduotoms įstaigoms išlaikyti
(SB (KSD))

2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos
(MK)

2.1.1.1. valstybės deleguotoms
funkcijoms vykdyti (SB (deleg)

išjos:

2.1.1. Valstybės biudžeto
specialioji tikslinė dotacija

2.1. Savivaldybės biudžetas:

2. Finansavimo šaltiniai:

1.2. Turtui įsigyti ir
finansiniams įsipareigojimams
vykdyti

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

1.1. Išlaidoms:

1. Iš viso asignavimų

Paraiška biudžetiniams 2019 m.   .   21120 m.
1 kiiiiomiiu-s klasifikacinis       \sii>nn\nnui                                         .

^7.1 ^       •                                                                          asignavimųB"upe*              .    2UlHm.          .. ..         ^.^

liii/im^  l'.ikcinni.is     Pm eikis
luud/cl.is      N.ni|.i<>            iš\isu

(eurų)

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai



SUDERINTA
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų

ir sporto paslaugų teikimo programos
koordinatorius Darius Rekis
2019-05-08

PRITARTA
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos
tarybos 2019 m. balandžio 9 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 3)

8

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA -
STEBĖSENOS PROCESAS

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.

Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato mokyklos bendruomenei, mokyklos

tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus bei pageidavimus.

Strateginio plano neatskiriama dalis yra veiklos programos įgyvendinimas. Kiekvienais

metais išklausoma ataskaita apie strateginio plano vykdymą.

Mokyklos direktorius stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra

efektyvios.


