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2022 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

Metinio veiklos plano parengimo argumentai

Planas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 punktu, Strateginio 

valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. 

nutarimu Nr. 292.   

Trumpa situacijos analizė
Plungės rajono Platelių meno mokykla (toliau Mokykla) – įstaiga, organizuojanti savo veiklą

Plungės rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse. Mokyklos skyriai veikia Plateliuose, Šateikiuose,

Alsėdžiuose, Žemaičių Kalvarijoje ir Kuliuose. 

Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi laisvanoriškumo ir demokratijos

principais, tenkinami mokinių meninio ugdymosi ir saviraiškos poreikiai, sistemiškai plečiamos

mokinių meninės žinios, stiprinami jų gebėjimai ir įgūdžiai, suteikiamos papildomos dalykinės

kompetencijos, sudaromos sąlygos mokiniams aktyviai veikti įvairiose meninėse sferose. 

Užtikrinant produktyvų ugdymą būtinas kompetentingas personalas. 2021 m. įstaigoje

buvo 18,5 etato, dirbo 26 darbuotojai. Administracija: direktorius 1 etatas ( šiuo metu direktoriaus

etatas naudojamas tik 0,5 etato krūvio), direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,5 etato, raštvedė 1

etatas. Pedagogai: 15 pedagoginių etatų (26 mokytojai), iš jų: 6 mokytojai metodininkai, 5 vyr.

mokytojai, 17 mokytojų. 1 etatas koncertmeisterio (5 darbuotojai) iš jų: 3 vyresnieji

koncertmeisteriai, 2 koncertmeisteriai. 

Plungės rajono Platelių meno mokykloje šiuo metu mokosi 192 mokiniai: Platelių

skyriuje 41 mokinys, Šateikių skyriuje 32 mokiniai, Kulių skyriuje 27 mokiniai, Žemaičių

Kalvarijos skyriuje 35 mokiniai, Alsėdžių skyriuje 57 mokiniai. 

Mokyklos statistika pagal specialybes: choreografijos 57 mokiniai, dailės 51 mokinys,

pučiamieji instrumentai 28 mokiniai, akordeonas 11 mokinių, fortepionas 17 mokinių, styginiai 10

mokinių, dainavimas 30 mokinių bei mušamieji 8 mokiniai.

viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, paveldėjusi ypatingą savo miesto švietimo ir kultūros istorijos 

palikimą. Garbingos istorinės ištakos lemia jos nenutrūkstamą ir dinamišką vystymąsi, įpareigoja 

rūpintis iškilių kultūrinių, edukacinių tradicijų tąsa ir plėtra, projektuoti modernios ateities vizijas. 

Mokyklos veiklos prioritetai yra ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir 

kūrybiškumo atskleidimas, meistriškumo ugdymas, dalyvaujant meistriškumo konkursuose, dalykinių 

kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio profilio 

aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir 

reprezentavimas, edukacinių projektų vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla 

plėtojimas, profesinis, projektinis, edukacinis bendradarbiavimas su socialiniais, šalies ir užsienio 

profesiniais partneriais. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Mokykloje efektyviai veikia mokyklos valdymo ir administravimo struktūros, stiprūs bendruomeniniai

ryšiai, vyksta intensyvus ir nuolatinis bendradarbiavimas su tėvais, jų įtraukimas į mokyklos veiklą,

skatinantis vaikų mokymąsi.

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:
Ilgalaikis prioritetas (pagal PRSPP*) Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas

FŠPU ir NVŠ programų įgyvendinimas. Plungės rajono Platelių meno mokykla (toliau Mokykla)
muzikos, dailės ir choreografijos specialybėse toliau įgyvendins formalųjį švietimą papildančias

programas, ir šokio specialybės dvi programas finansuojamas iš NVŠ krepšelio. Veiksmingas

formalųjį švietimą papildančių ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas atskleis vaikų

meninius gabumus ir kūrybiškumą, suteiks mokiniams meninę brandą užtikrinančias muzikos, dailės,

choreografijos dalykines kompetencijas.

Mokinių komplektavimas. Siekdama užtikrinti paslaugų prieinamumą, viešumą, lygias galimybes

besimokantiems ir ketinantiems mokytis meno mokykloje vaikams ir jaunimui, Mokykla nuo 2022 m.

vasario mėn. vykdys mokinių priėmimą nuotoliniu būdu, skelbdama informaciją mokyklos svetainėje,

savivaldybės tinklapyje, socialiniuose tinkluose, organizuojamose stovyklose. 

Planuojama, kad 2022 m. mokyklą lankys apie 200 moksleivių.

Dalyvavimas konkursuose. Gabiausi ir labiausiai motyvuoti mokyklos mokiniai 2022 m. dalyvaus

tarptautiniuose, nacionaliniuose, respublikiniuose ir regioniniuose meistriškumo konkursuose. 

Meno kolektyvai. Savo veiklas vykdys aktyviai koncertuojantys mokyklos meno kolektyvai:

pučiamųjų instrumentų orkestras, choras, akordeonistų ansamblis, estradinės muzikos ansamblis

„Šposas“, instrumentinės muzikos ansamblis.

Dalyvavimas festivaliuose šalyje. Pagal galimybes mokyklos bendruomenė kontaktiniu arba

nuotoliniu būdu dalyvaus renginiuose Plungės rajone ir kituose šalies vietovėse. 

Partnerystė. Mokykla tęs profesinį, edukacinį, koncertinį bendradarbiavimą ir vykdys bendrus

projektus su rajono, šalies įstaigomis ir organizacijomis. Partnerystė suteiks naujų patirčių, praplės

mokinių ir mokytojų akiratį, suteiks galimybę skleisti savo gerąją patirtį, mokytis iš partnerių, atsivežti

naujų idėjų, plėtoti Mokyklos įvairiapusę projektinę veiklą. 

Mokytojų atestacija. Planuojama, kad aukštesnei kvalifikacinei kategorijai 2022 m. atestuosis 5

mokytojai. 

Pedagoginio personalo komplektavimas. Planuojama artimiausiu laikotarpiu ieškoti dainavimo,

akompaniatoriaus, pučiamųjų instrumentų specialistų. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Siekdama tobulinti veiklos kokybę, Mokykla vykdys

veiklos priežiūros ir įsivertinimo procesus. Daug dėmesio bus skiriama ugdomosios, edukacinės,

metodinės, koncertinės veiklos refleksijai ir tikslingam veiklos planavimui, kiekvieno darbuotojo

profesinio augimo skatinimui. Visi mokyklos pedagoginiai darbuotojai įsivertins savo veiklą ir

nusimatys metines užduotis. Vyks metiniai darbuotojų pokalbiai. 

Mokyklos veiklos viešinimas. Mokykla didelį dėmesį skirs įstaigos viešųjų ryšių veiksmingumo

tobulinimui, reguliariai pateiks informaciją apie teikiamas švietimo paslaugas mokyklos internetinėje

svetainėje, nuolat skleis informaciją apie mokyklos pasiekimus ir veiklą mokyklos Facebook

paskyroje, kitoje vietos ir šalies žiniasklaidoje. Mokykloje bus suburta mokyklos įvaizdžio formavimo

komanda, kuri parengs mokyklos įvaizdžio tobulinimo ir veiklos viešinimo tvarką, inicijuos mokyklos

veiklų ir aplinkų tobulinimą, teiks pasiūlymus administracijai šiais klausimais. 

Materialinė bazė. Mokykla tęs ugdymo(si) proceso modernizavimą, tobulins ir kurs šiuolaikiškas

edukacines erdves, įsigis naujas ir įsisavins turimas mokymo technologijas ir priemones. 
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SB (VB) 47700,00 Nuolat Nuolat Aukštesnės pakopos

(aukštesnio meistriškumo)

besimokančių mokinių dalis

proc. 100

SB 293500,00 Nuolat Nuolat Dalyvavimas renginiuose,

respublikiniuose, tarptautiniuose

renginiuose, konkursuose per metus.

vnt 11

SB (SP) 20000,00 Nuolat Laimėtų prizinių vietų skaičius

respublikiniuose, tarptautiniuose

renginiuose, konkursuose.

vnt. 11

361200,00

1 02 01 361200,00
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Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijus

Ugdymo kokybės, sporto  ir modernios aplinkos užtikrinimo programa

Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius neformaliojo ugdymo įstaigose tikslas

Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką neformaliojo  ugdymo įstaigose uždavinys

1 02 01 01 Platelių meno mokyklos veikla Linas Senkus

Iš viso:

Iš viso uždaviniui:



1 02 361200,00

1 361200,00

2022-ųjų

metų

asignavimų

patvirtintas

planas

361200,0

293500,00

47700,00

20000,00

361200,0

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Paaiškinimai:

Programos, tikslai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkeliami atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;

Priemonės – perkeliamos atitinkamiems metams atitinkamam skyriui aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;  

Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo, programos tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.

Atsakingi vykdytojai – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi  darbuotojai.

Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi atitikti

savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojui numatomus skirti asignavimus;

Finansavimo šaltiniai

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS:

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

Specialioji tikslinė dotacija SB (VB)

Savivaldybės skolintos lėšos  SB (SL)

 Pajamos už prekes ir paslaugas SB(SP)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO

Europos Sąjungos paramos lėšos ES

Savivaldybės parduodamas turtas SPT

Valstybės biudžeto lėšos LR VB

Kitų šaltinių lėšos (2 proc. parama, labdara ir kt.)    KT

IŠ VISO:
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