
IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS   
 2016-2019 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 2016-2017  M. M.

Tikslas: mokyklos įvaizdžio tobulinimas

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Panaudoti  
ištekliai

Išvados/Nesė
kmių 
priežastys

Parengti 
mokyklos 
įvaizdžio 
formavimo 
modelį

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo darbo 
grupės narių pareigų 
pasiskirstymas

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo darbo grupės 
atsakingų narių pareigos 
užfiksuotos Mokyklos 
įvaizdžio formavimo 
programos 2016-2017 m. m. 
veiksmų plane

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo programos
parengimas

Parengta Mokyklos įvaizdžio 
formavimo programa 2016-
2017 m.m. ir patvirtinta 
mokyklos direktoriaus 2016 
m. rugsėjo 21 d.  įsakymu Nr. 
O.V-47

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Edukacinės 
aplinkos 
kūrimas

Mokyklos stendų
apipavidalinimas 
informatyvia 
medžiaga

I, II a. stendai 
apipavidalinami apie 
kompozitorius  informatyvia 
medžiaga, mokinių pasiekimų
konkursuose diplomais, 
mokinių piešiniais

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Vaizdinių priemonių 
(projektoriaus, 
kompiuterio)  
naudojimas mokinių 
kūrybos ir piešinių  
konkurse „Mes 
kuriame muziką“, 
kompozitorių 
sukakčių 
minėjimuose,  
metodiniuose 
renginiuose 

Vaizdinės priemonės buvo  
naudojamos: 
2017- 03-07 minint 
kompozitorių Miko 
Petrausko, Franco Šuberto, 
Roberto Šūmano  jubiliejines 
sukaktis;
2017-05-09 mokinių kūrybos 
ir piešinių  konkurse „Mes 
kuriame muziką“;
vedant atviras meistriškumo 
pamokas, skaitant metodinius 
pranešimus: 2017-04-07  
mokytojos metodininkės I. 
Dirmienės ir mokytojos 
ekspertės V. Pimpienės, 2017-
03-30 Vilniaus Balio 
Dvariono mokytojo eksperto 
Z. Juozapavičiaus 

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Skleisti 
informaciją 
apie 
mokyklos 

Reguliariai 
atnaujinama 
informacija mokyklos 
interneto svetainėje, 

Mokyklos interneto svetainėje
reguliariai skelbiama 
informacija apie mokyklos 
renginius, mokinių 

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas



veiklą informuojama 
žiniasklaida

pasiekimus.
Apie mokyklos veiklą 
visuomenė informuota            
spaudoje "Utenos krašto 
žinios", "Nauja vaga".
Sukurta Miko Petrausko 
muzikos mokyklos paskyra 
socialiniame tinkle Facebook

Tikslas: projektų rengimo ir jų įgyvendinimo kompetencijų tobulinimas, dalyvavimas    
projektinėje veikloje. 

Tobulinti 
mokytojams  
įgytas  
teorines 
žinias ir 
pritaikyti 
gebėjimus 
praktinei 
veiklai

Projektų rengimo ir jų 
įgyvendinimo 
kompetencijų 
tobulinimas, 
dalyvavavimas    
projektinėje veikloje 

Mokyklos administracija 
konsultavosi su  sėkmingai 
projektinę veiklą vykdančia 
mokyklos partnere  VšĮ 
"Meno bangos". Įgytos žinios 
buvo pritaikytos  projektų 
paraiškų teikimui.
Mokytojai teorinių žinių 
sklaidos seminaruose 
nedalyvavo

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas iš 
dalies

Parengti 
projektus ir 
teikti 
įgyvendinanč
ioms 
institucijoms 
paraiškas

Projektų rengimo 
darbo grupės 
sudarymas;
naujų idėjų mokyklos 
veiklos tobulinimui 
generavimas;
projektų paieška ir 
rengimas

Parengtas projektas ir 2016 m.
spalio 6 d. teikta paraiška 
Lietuvos kultūros tarybai;
Suteiktas dalinis projekto 
finansavimas XVII Rytų 
Aukštaitijos muzikos ir meno 
mokyklų jaunųjų atlikėjų 
edukaciniam festivaliui 
"Aukštaitijos viltys 2017"

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Organizuoti 
projektų 
įgyvendinimo
veiklą

Projektų veikla, 
ataskaitų parengimas

XVII Rytų Aukštaitijos 
muzikos ir meno mokyklų 
jaunųjų atlikėjų edukacinio 
festivalio  "Aukštaitijos viltys 
2017"  veiklos  įgyvendinimas
 2017 m. vasario – lapkričio 
mėnesiais; projektui skirtų 
lėšų įsisavinimas

Žmogiškieji; 
Projekto 
lėšos;
Savivaldybės 
lėšos;
Mokyklos 
lėšos

Rezultatas 
pasiektas

Rekomendacijos mokyklos 2017-2018 m. m. ugdymo planui: Skatinti mokytojus dalyvauti projektų
rengimo ir jų įgyvendinimo kompetencijų tobulinimo seminaruose. 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupės koordinatorė                  Aldona Čeponienė


