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2020-2023 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

Asignavimų 
valdytojas(ai) Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla,  kodas: 291816990

(asignavimų valdytojo(-ų) pavadinimas, kodas)

Misija: Teikti kokybiškas formalųjį švietimą papildančio švietimo paslaugas – pa-
gal ilgalaikes programas sistemiškai plečiant tam tikros srities žinias, 
stiprinant gebėjimus ir įgūdžius ir suteikiant asmeniui papildomas da-
lykines kompetencijas   bei neformalaus vaikų švietimo paslaugas, tenki-
nant mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padedant jiems 
tapti aktyviais visuomenės nariais. Skatinti ugdymo tęstinumą  aukštesnėse 
bei aukštosiose meno profilio mokyklose. Formuoti mokinio asmenybę 
gerbiantį, iniciatyvų, demokratišką, kompetentingą mokytojų kolektyvą. 
Ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir seniausios Lietuvo-
je muzikos mokyklos tradicijų puoselėtoją ir tesėją, plėtoti švietėjišką veik-
lą visuomenėje rengiant mokinių bei mokytojų koncertus. 



Situacijos analizė

Išorinės aplinkos analizė:

Politiniai – teisiniai veiksniai.  
• Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. patvirtintas LR Švietimo įstatymo pakeitimo 
įstatymas ir Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos. 

• Savivaldybės strateginio plano nuostatos.

Ekonominiai veiksniai. 
• Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla yra išlaikoma iš savivaldybės 

biudžeto. 
• Mokinių skaičius sąlygoja surenkamų, Rietavo savivaldybės tarybos patvirtintų 

fiksuotų tėvų įnašų už mokslą, lėšų kiekį.

Socialiniai veiksniai. 
• Socialiai remtiniems, gerai besimokantiems mokiniams taikomos mokesčio leng-

vatos             Lietuvos Respublikos įstatymų ir Rietavo savivaldybės tarybos  nus-
tatyta  tvarka. 

• Savivaldybės transportu į mokyklą atvežama 8 mokiniai. 
• Sunkesnė socialinė šeimų padėtis apriboja galimybes geresniems mokymosi rezul-
tatams.

Technologiniai veiksniai. 
• Šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybės mokymo procese. 
• Kitų šiuolaikinių technologijų konkurencija mokymosi motyvacijai.

Vidinės aplinkos analizė:

Teisinė bazė.  
• Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Re-

spublikos švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvenci-
ja, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 
teisės aktais, Lietuvos higienos norma HN 20:2012 , Neformaliojo vaikų švietimo 
mokyklos higienos normomis ir taisyklėmis, Rietavo savivaldybės institucijų 
sprendimais,  Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos 
nuostatais ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.



Organizacinė struktūra.  
• Mokykla priklauso Rietavo savivaldybei. 
• Pagrindinė veiklos sritis  – formalųjį švietimą papildantis ir neformalus vaikų 
švietimas. 

• Numatomos ugdymo diferencijavimo kryptys ir nuostatos. 
• Meno mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Rietavo Mykolo Kleopo 

Oginskio meno mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba) dalyvauja 
sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kt. veiklos 
klausimus. 

• Siekiant produktyvaus bendravimo su tėvais, organizuojami koncertai, susirinki-
mai, susitikimai.

Žmogiškieji ištekliai.   
• 2019 m. meno mokykloje dirbo 14 mokytojų ir 1 koncertmeisterė: 

- 1 mokytojas turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją,  
- 9 turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją,  
- 3 turi vyr. koncertmeisterio kvalifikacinę kategoriją, 
- 4 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją,  
- 10 magistrų,  
- Visi mokytojai ir koncertmeisterė turi aukštąjį išsilavinimą, 
- 9 mokytojų pedagoginio darbo stažas  15 m. ir didesnis. 

• Administraciją ir aptarnaujantį personalą sudarė 8 žmonės.     

  
Planavimo sistema.  

• Planavimo sistemą sudaro meno mokyklos strateginis planas, metų veiklos planas, 
ugdymo planai, mokytojų teminiai planai, programos.

Finansiniai ištekliai.  
• Rietavo meno mokykla yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimo 

valdytojo patvirtintą sąmatą. 
• Ugdymo procesas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

           2019 m. meno mokyklos biudžetą sudarė 304,2 tūkst. eurų.  
• Rietavo savivaldybės tarybos patvirtintas fiksuotas tėvų įnašas už mokslą. 
• Papildomos lėšos gaunamos iš rėmėjų, 2 % gyventojų pajamų mokesčio. 
• Mokykla turi paramos gavėjo statusą.



Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  
• Mokykla naudoja 7 kompiuterius savo veiklos ir administravimo funkcijoms 

vykdyti.  
• Įdiegtas internetinis ryšys. 
• Informacija siunčiama ir gaunama faksu,  elektroniniu paštu. 
• Mokykla turi internetinį tinklapį. 
• Mokykla bendradarbiauja su savivaldybės gimnazijomis ir pagrindinėmis mokyk-

lomis, Rietavo kultūros centru, Rietavo lopšeliu-darželiu bei kitomis Rietavo savi-
valdybės įstaigomis, Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis. 

• Mokykla palaiko ilgalaikius ryšius su Rietavo miesto ir kaimo seniūnijomis, savi-
valdybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Aktyviai įsijungia į šių institucijų 
organizuojamus renginius, šventes. 

• Mokykla bendradarbiauja su kitomis Respublikos kultūros ir švietimo įstaigomis: 
Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazija, Kauno filharmonija, Klaipėdos J. 
Karoso muzikos mokykla, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija, Klaipėdos univer-
siteto menų fakultetu, Baltarusijos Molodečino miesto M. K. Oginskio muzikos 
koledžu  ir kt. 

• Mokykla atvira Rietavo  visuomenei, bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausy-
binėmis institucijomis.

SSGG analizė:

Stiprybės.    
• Tinkama pedagogų kvalifikacija;  
• Geri mokinių akademiniai ugdymo rezultatai; 
• Stiprūs meniniai kolektyvai: pučiamųjų instrumentų orkestras, jaunių choras, 

kanklių, smuikininkų, akordeonininkų ansambliai, kuriems suteiktos meninio pa-
jėgumo kategorijos; 

• Mokykla turi senas tradicijas. Tai pirmoji 1872 m.  Lietuvoje įsteigta muzikos 
mokykla;  

• Mokykla rengia tarptautinį M. K. Oginskio kamerinės muzikos festivalį-konkursą, 
Rietavo krašto vaikų ir moksleivių dainininkų konkursą „Augu su daina"; 

• Kokybiškas inventorius – 2 fortepijonai „K. KAWAI", el. pianinas „YAMAHA", 
nauji  instrumentai: Orkestrinis būgnas ,,LEFIMA", suzafonas ,,THMANN", 
orkestriniai varpeliai.



Galimybės. 
• Gebėjimas derinti programas prie individualių vaikų poreikių; 
• Pedagogų noras tobulėti, atsinaujinti, keistis, dalintis gerąja patirtimi su kole-

gomis; 
• Materialinės bazės stiprinimas; 
• Netradicinio ugdymo paieška; 
• Mokymo įvairovė; 
• Projektinės veiklos plėtojimas;  
• Informacinių technologijų pritaikymas neformaliojo švietimo programų įgyvendin-

ime; 
• 2 % pajamų mokesčio parama; 
• Rėmėjų lėšos;

Grėsmės.  
• Gyventojų migracija; 
• Didėjantis mokinių, kurių tėvai emigruoja į užsienį ir vaikai lieka be tinkamos 

priežiūros skaičius;  
• Sunki socialinė šeimų padėtis, maži mokinių tėvų darbo užmokesčiai, nedarbas;  
• Brangios mokymo priemonės; 
• Vaikų gimstamumo mažėjimas; 
• Mokyklos paslaugų prieinamumas kaimo vietovių vaikams.

Strateginio tikslo pavadinimas:  
Seniausios Lietuvoje muzikos mokyklos tradicijų tęsimas, ugdant vaikų gabu-
mus, kūrybiškumą meninės saviraiškos priemonėmis.

Kodas

01

Strateginio tikslo aprašymas: 

Ugdyti žmogų, atskleidžiant jo individualybę ir sugebėjimus dailės, muzikos bei teatro 
srityse.  
Tenkinti moksleivių saviraiškos poreikius, plėtojant tarpdalykinę integraciją, skatinti įgytų 
kūrybinių ir praktinių įgūdžių platesnį pritaikymą meninėje veikloje, sudarant sąlygas 
asmeninei saviraiškai. Ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir seniausios 
Lietuvoje muzikos mokyklos tradicijų puoselėtoją ir tesėją, plėtoti švietėjišką veiklą 
visuomenėje rengiant mokinių bei mokytojų koncertus, talkinti Rietavo savivaldybėje 
ruošiamiems įvairiems renginiams.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: 

01 Visuomenės ugdymo programa.



      
     PATVIRTINTA 

                Rietavo savivaldybės 
     administracijos direktoriaus 

           2014 m. gruodžio 23 d. 
          įsakymu Nr. AV - 641 

  1 B forma 

RIETAVO MYKOLO KLEOPO OGINSKIO MENO MOKYKLOS !
VISUOMENĖS UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

Biudžetiniai metai 2019 - ieji metai

Asignavimų valdytojas, 
kodas 

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 291816990

Vykdytojas (-ai), kodas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 291816990

Programos 
pavadinimas

Visuomenės ugdymo programa Ko
das

01

Programos parengimo 
argumentai

Mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių 
tenkinimas, ugdytinių švietimo kokybės ir užimtumo 
didinimas, aktyvaus dalyvavimo bendruomenių kultūriniame 
gyvenime skatinimas, jaunimo integravimas į visuomenės 
gyvenimą

Ilgalaikis prioritetas 
 (pagal SPP)

Žmonių kompetencijų didinimas ir tvarios 
bendruomenės kūrimas.

Kodas 03



Šia programa 
įgyvendinamas įstaigos/
padalinio strateginis 
tikslas:

Pirmosios Lietuvoje muzikos mokyklos 
t rad ic i jų tęs imas , ugdan t gabumus , 
k o m p e t e n c i j a s , k ū r y b i š k u m ą b e i 
bendruomeniškumą meninės saviraiškos 
priemonėmis.

Kodas 01

Programa Tęstinė

Programos aprašymas:  

Ugdyti žmogų, atskleidžiant kiekvieno individualybę ir sugebėjimus. Tenkinti moksleivių 
saviraiškos poreikius, plėtojant tarpdalykinę integraciją, skatinti įgytų kūrybinių ir 
praktinių įgūdžių platesnį pritaikymą meninėje veikloje, sudarant sąlygas asmeninei 
saviraiškai. Ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir seniausios Lietuvoje 
muzikos mokyklos tradicijų puoselėtoją ir tesėją, plėtoti švietėjišką veiklą visuomenėje 
rengiant mokinių bei mokytojų koncertus, talkinti Rietavo savivaldybėje ruošiamiems 
įvairiems renginiams.

Programos 
tikslas

Teikti kokybiškas papildomo (meninio) ugdymo 
paslaugas saugioje aplinkoje. 

Kodas 01



Tikslo aprašymas:  

Tenkinti Rietavo savivaldybės gyventojų meninės saviraiškos poreikius, ugdyti gabumus, 
kūrybiškumą, suteikti meninę brandą ir skatinti ugdymo tęstinumą  aukštesniosiose bei 
aukštosiose meno profilio mokyklose. 
Tenkinti moksleivių saviraiškos poreikius, plėtojant tarpdalykinę integraciją, skatinti 
įgytų kūrybinių ir praktinių įgūdžių platesnį pritaikymą meninėje veikloje, sudarant 
sąlygas asmeninei saviraiškai. 

01 Uždavinys: 
01. Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką papildomo 
ugdymo įstaigoje: 

Priemonės: 
01 Ugdymo finansavimas, 
02 Ugdymo aplinkos finansavimas, 
03 Patalpų išlaikymas (šildymas), 
04 Ilgalaikio turto įsigyjimas. 

02 Uždavinys  
02. Gerinti mokymo aplinką: 

Priemonės: 
1. Spaudiniai (vadovėlių ir literatūros įsigyjimas, spaudos užsakymas), 
2. Komandiruočių finansavimas, 
3. Kvalifikacijos kėlimas, 
4. Mokymo priemonių įsigyjimas, 
5. Patalpų išlaikymas (ryšiai, elektra, vandentiekis, kanalizacija), 
6. Kitos prekės, 
7. Kitos pasalaugos ir išlaidos,  
8. Paramos lėšos, 
9. Ilgalaikio turto įsigyjimas. 

03 Uždavinys  
03. Plėtoti švietėjišką veiklą visuomenėje rengiant mokinių bei mokytojų 
koncertus,  talkinti Rietavo savivaldybėje ruošiamiems įvairiems renginiams: 

Priemonės: 
      01 Ruoštis ir surengti 2020 m. spalio mėn. vyksiančiam IV tarptautiniam kamerinės 

muzikos festivaliui-konkursui ,,Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai", 
      02 Surengti IV Rietavo krašto vaikų ir moksleivių dainininkų konkursą „Augu su 

daina", 
      03 Bendradarbiaujant su Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla surengti III re-

spublikinį jaunųjų pianistų festivalį-konkursą „Grand Pas“ Žemaitijos regione, 
      03 Dalyvauti respublikiniuose, zoniniuose ir kituose renginiuose ir konkursuose, 

04 Dalyvauti savivaldybės renginiuose, 
05 Rengti mokinių bei mokytojų koncertus, 

      06 Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.



 Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  
  
Padidės mokinių užimtumas, galimybės meniniai saviraiškai. Mokiniai išmoks naudotis 
įvairiomis meninėmis technikomis bei technologijomis dailės pamokose, groti vienu ar 
dviem instrumentais, dainuoti, gaus išsamesnių muzikos rašto, dailės, teatro pažinimo, 
solfedžio žinių, susipažins su įvairiais muzikos bei dailės stiliais, įgis sceninės patirties, 
ugdysis teigiamas charakterio savybes.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  

• Finansavimas iš savivaldybės biudžeto,  
• Rietavo savivaldybės tarybos patvirtintas fiksuotas tėvų įnašas už mokslą, 
• Papildomos lėšos gaunamos iš rėmėjų ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 
vykdoma programa: 

Uždaviniai: 
       3.1.1 uždavinys. Gerinti formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų ir organizacijų 
teikiamų paslaugų kokybę. 
       3.2.1. uždavinys. Puoselėti kultūros tradicijas ir skatinti gyventojų įsitraukimą į 
kultūrinę veiklą. 
       3.3.1. uždavinys. Sukurti palankią aplinką jaunų žmonių savirealizacijai.



Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kiti įstatymai, Vaiko teisių 
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos 
teisės aktai, Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės, Rietavo 
savivaldybės institucijų sprendimai,  Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėjos 
įsakymai, mokyklos nuostatai ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės.


