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I. ĮVADAS 

 

Tauragės meno mokyklos (toliau – TMM) strateginio plano tikslas – pasirinkti teisingą 

mokyklos vystymosi kryptį, planuoti kaitos pokyčius, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms 

problemoms spręsti, numatyti priemones tikslams pasiekti. 

Strateginį planą rengė direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-79 sudaryta darbo 

grupė. Rengiant strateginį 2021–2026 metų planą vadovautasi: 

  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta 

Strateginio planavimo metodika; 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta 

Nacionaline darnaus vystymosi strategija; 

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-163 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2020–2022 metų strateginiu veiklos 

planu; 

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 

patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija; 

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.     

V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija; 

  Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1 patvirtintu 

Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu veiklos planu; 

  Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-30 patvirtintu 

Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu; 

  Tauragės muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro veiklos išorinio 

vertinimo rezultatais; 

  TMM nuostatais; 

  TMM pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi; 

  TMM bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais; 

  Tauragės gyventojų poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei 

atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius. 

 Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir 

partnerystės principų.   
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http://www.esavadai.lt/dokumentai/3021/
http://esavadai.lt/dokumentai/6222/
http://esavadai.lt/dokumentai/6223/
http://esavadai.lt/dokumentai/6226/
http://esavadai.lt/dokumentai/6226/
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Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas 
muzikos ugdymui

Muzikos mokytojai, 
koncertmeisteriai

Direktoriaus pavaduotojas dailės, 
šokio,  teatro meno ugdymui

Dailės, teatro, šokio 
mokytojai

Metodininkai, kitų 
kolektyvų vadovai  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams

Bibliotekininkas-
archyvo vedėjas Vairuotojas

Dailininkas-
scenografas

Elektrikas

Instrumentų 
derintojas

Darbininkas

Garso ir vaizdo 
operatorius

Valytojas

Kompiuterių 
inžinierius

Kiemsargis

Budėtojas-
rūbininkas

Vyr. buhalteris

Buhalteris

Sekretorius

II. PRISTATYMAS 

 

 

 
TMM veiklą pradėjo 2020 m. rugsėjo 1 d., po reorganizacijos į vieną įstaigą sujungus 

Tauragės muzikos mokyklą ir Tauragės moksleivių kūrybos centrą. 

Steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. 

Savininkas – Tauragės rajono savivaldybė. 

Mokyklos veiklos koordinatorius – Tauragės rajono  

savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius.   

Įstaigos kodas – 305617026.  

Adresas – Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė LT-72215. 

Tel. (8 446) 61307, (8 446) 61358.  

Elektroninis paštas – tauragesmm@gmail.com 

Internetinės svetainės adresas – www.tauragesmm.lt 

Pagrindinė veiklos rūšis – neformalus švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas. 

Mokykla pagal panaudą naudoja patalpas Dariaus ir Girėno g. 5, pastatą, esantį adresu 

Dariaus ir Girėno g. 11A bei patalpas Veringos g. 9, Visbarų kaime, Žygaičių seniūnija, Tauragės r. 

savivaldybė. Turto savininkas yra Tauragės rajono savivaldybė. 

 

 

 

TMM organizacinė struktūra patvirtinta 2020 m. balandžio 22 d. Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-112. Mokyklos organizacinė struktūra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMM veikia šios savivaldos institucijos:  

1. ISTORIJA 

2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

3.  

mailto:tauragesmm@gmail.com
http://www.tauragesmm.lt/
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TMM dar veikia ir Darbo taryba. 

2020–2021 mokslo metus TMM pradėjo 674 mokiniai. Pasirašytos 856 mokymosi sutartys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMM savivalda 

Mokyklos taryba Mokytojų taryba Metodinė taryba 

Me 

Metodinės grupės 

22,50%

77,50%

TMM lanko

Berniukai Mergaitės

86

356

232

Ikimokyklinio

amžiaus vaikai

1-4 klasių

mokiniai

5-12 klasių

mokiniai

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes

270

404

Mokinių, dalyvaujančių FŠPU ir NVŠ programose, pasiskirstymas

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos

Neformaliojo švietimo programos
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Mokykloje mokiniai gali rinktis muzikos, šokio, dailės FŠPU programas bei įvairias NVŠ 

programas. 

FŠPU programos:  

 

MUZIKA 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 

DAILĖ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA 

ŠOKIS 

 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

NVŠ programos:   

MUZIKA 

Dainavimo studija POPURI  
Dainos ir šokio studija MĖTA  
Dainavimo studija ŽEMUOGĖS  
Vokalinio meno studija ADAGIO   
Modernaus folkloro studija GERVĖS  
Gitaros studija AKORDAS   
Būgnų studija TIESIOG RITMAS  
Ankstyvasis muzikinis ugdymas   
Muzikos mėgėjų ugdymas   
Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose   

DAILĖ 

Studija FANTAZIJA   

Studija KOLORITAS   

Studija KŪRYBOS LAISVĖ  

Dailės ir technologijų studija MAŽOJI MŪZA  

Siuvimo-modeliavimo studija SILUETAS  

Keramikos studija MOLINUKAS   

Technologijų studija KURKIME KARTU   

ŠOKIS 

Baleto studija ALLEGRO   

Aerobikos ir kūno dizaino studija ANTILOPĖ   

Šokio teatras I+  

TEATRAS 
Studija ŽAIDŽIAME TEATRĄ  

PILIES TEATRAS 

KITOS NVŠ 

PROGRAMOS 

 

Anglų kalbos studija ŽAISKIME ANGLIŠKAI   

Anglų kalbos studija BENDRAUKIME ANGLIŠKAI  

Anglų kalbos studija ENGLISH CLUB  

Vaikų klubas ZUIKIS PUIKIS  

 

GLOBOJAMOS 

ORGANIZACIJOS, 

KLUBAI  

Tauragės rajono moksleivių draugija ASORTI  

Tauragės rajono mokytojų senjorų klubas 

Bendras TMM vykdomų programų skaičius – 110.  
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2020 m. liepos 29 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-224 patvirtintas 

TMM didžiausias leistinas pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 23,5. 

2020 m. spalio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-272 buvo 

patvirtintas TMM mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, didžiausias 

leistinas pareigybių skaičius 2020–2021 mokslo metais – 33,3. 

TMM dirba 46 mokytojai. 

Mokytojų kvalifikacija:  

Neatestuoti mokytojai Mokytojai Vyresnieji mokytojai 
Mokytojai 

metodininkai 
Mokytojai ekspertai 

3 5 18 16 4 

           

 Mokytojų išsilavinimas: 

Aukštasis universitetinis Aukštasis Aukštesnysis Spec. vidurinis Vidurinis 

7 29 1 8 2 

   Mokytojų vidutinis amžius – 52 metai. TMM jaučiamas jaunų specialistų trūkumas.  

 

 

 

Finansinius 

išteklius sudaro: 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio) lėšos 

Specialiųjų programų lėšos 

Savivaldybės administracijos biudžeto programų ir neformaliojo vaikų 

švietimo krepšelio lėšos 

Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų paramos ar kitaip 

teisėtais būdais perduotos lėšos  

Tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus 

 

Mokykla, gaudama specialiąsias lėšas, planuoja vidinį lėšų paskirstymą išskiriant 

finansavimo prioritetus.  

Spec. programų 

lėšas sudaro:  

Mokesčiai už neformalųjį švietimą 

Pajamos už projektinę ir koncertinę veiklą 

Pajamos už patalpų nuomą 

Rėmėjų lėšos ir 1,2 procento GPM lėšos 

TMM paramos gavėjo statusą turi nuo 2020 m. spalio 28 d.    

 

 

 

 

 

 

 

3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
1.  

4.  

4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
2.  

5.  



Tauragės meno mokyklos strateginis planas 2021-2026 m.  8 

 

 

Planavimo sistemą sudaro: 

Strateginis planas, rengiamas 6 metams ir tvirtinamas TMM direktoriaus. 

Metiniai veiklos planai, rengiami 1 metams ir tvirtinami TMM direktoriaus. 

Metodinės tarybos planas, rengiamas 1 metams ir tvirtinamas TMM direktoriaus. 

FŠPU ir NVŠ programos, rengiamos 3 metams arba keletui mėnesių ir tvirtinamos TMM 

direktoriaus. 

Su strateginiu planu ir veiklos planais supažindinama posėdžiuose ir pasitarimuose, jie 

skelbiami mokyklos interneto svetainėje. 

Ugdymas organizuojamas pagal TMM direktoriaus patvirtintą ir su steigėju suderintą 

ugdymo planą, kuris rengiamas mokslo metams. 

 

 
 

TMM yra sukurta vidaus kontrolės politika, kuri skirta užtikrinti, kad būtų įgyvendinami šie 

bendrieji tikslai: 

 laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, reikalavimų; 

 saugomas turtas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų; 

 veikla vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo; 

 teikiama patikima, aktuali, išsami ir teisinga informacija apie mokyklos finansinę ir kitą veiklą. 

TMM direktorius, siekdamas mokyklai nustatytų tikslų, užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą 

mokykloje, jos įgyvendinimą ir tobulinimą.  

TMM veiklą prižiūri Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, centralizuota 

vidaus audito tarnyba. Finansinės veiklos kontrolę vykdo kontrolės ir audito tarnyba. Higienos 

priežiūrą vykdo Nacionalinės visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas. 

 

 

Informacija apie TMM veiklą skelbiama internetinėje svetainėje www.tauragesmm.lt, 

Tauragės rajono spaudoje ir kitose rajoninėse bei respublikinėse žiniasklaidos priemonėse, 

socialiniuose tinklapiuose. Vidinė informacija mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams 

pateikiama el. paštu, mokyklos informaciniuose stenduose, susirinkimų metu, TMM 

internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, kurioje mokytojai taip pat naudojasi sukurta 

uždara darbuotojų grupe. 

TMM naudojasi Tauragės rajono savivaldybės informacine dokumentų valdymo sistema 

,,Kontora“, finansų apskaitos valdymo sistema  (FVAS), LR finansų ministerijos Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS). Mokykla taip pat naudojasi 

mokinių ir pedagogų registrais, Neformaliojo švietimo programų registru (NŠPR), Švietimo valdymo 

informacine sistema (ŠVIS). 

Siekiant užtikrinti tinkamą ir ilgalaikę viešą mokyklos informacijos sklaidą, vidinių procesų 

ir veiklos optimizavimą, naudojama kompiuterinė technika ir įranga. Mokykloje yra 33 kompiuteriai, 

3 vaizdo projektoriai, 3 SMART lentos. Ši įranga naudojama renginių, Mokytojų tarybos posėdžių, 

seminarų metu.  

5. PLANAVIMO SISTEMA 
3.  

6.  

6. VEIKLOS KONTROLĖ 
4.  

7.  

7. INFORMACINĖ SKLAIDA 
5.  

8.  

http://www.tauragesmm.lt/
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III. 2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

   TMM yra viena naujausių Tauragės rajono neformaliojo 

   švietimo įstaigų, kurios veiklos pradžia – 2020 m. rugsėjo 

   1d. Po įvykusios reorganizacijos TMM, kartu su visais 

dviejų reorganizuotų įstaigų įsipareigojimais, perėmė Tauragės moksleivių kūrybos centro 2018–

2020 metų strateginį planą, Tauragės muzikos mokyklos 2018–2021 metų strateginį planą ir abiejų 

minėtų įstaigų 2020-ųjų metų planus. Atlikus sujungtųjų įstaigų strateginiuose bei metiniuose 

planuose numatytų tikslų ir uždavinių lyginamąją analizę, buvo pastebėta, kad planai esminiais 

tikslais, pagrindiniais uždaviniais, principais bei veiklos organizavimo nuostatomis – panašūs. 

Natūraliai susiklostė taip, kaip buvo numatyta Tauragės rajono savivaldybės strateginiame plane, 

kad pagrindiniu ir prioritetiniu TMM 2020 metų tikslu tapo neformaliojo ugdymo paslaugų kokybės 

užtikrinimas, kuriant vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

TMM bendruomenei siekiant šio strateginio tikslo įgyvendinimo, greta reorganizacinių 

pokyčių ir veiklos organizavimo permainų, 2020 metais teko nemažas kiekis planinių uždavinių ir 

papildomų iššūkių. Pagrindiniai  uždaviniai buvo šie: 

 Užtikrinti TMM ugdymo programų įvairovę ir kokybę, išskirtinį dėmesį skiriant vidinio 

įsivertinimo išvadoms ir išorinio vertinimo metu pateiktoms rekomendacijoms.  

 Skatinti ir sudaryti sąlygas TMM mokiniams pasiruošti ir dalyvauti respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. 

 Tobulinti mokymosi sąlygas bei aplinką, papildyti TMM bibliotekos ir fonotekos 

fondus, atnaujinti IT, muzikos instrumentų ir kitų mokymo priemonių materialinę bazę. 

 Skatinti ir sudaryti sąlygas mokytojams bendradarbiaujant ugdyti profesines 

kompetencijas, plėtoti gerosios patirties sklaidą. 

 Užtikrinti vaikų socializacijos galimybes, skatinti socialinę partnerystę, kultūrinės ir 

pilietinės brandos ugdymą. 

 Per keturis pirmuosius TMM veiklos mėnesius svarbiausi atliktieji darbai: 

 

 

PROGRAMOS 

Po reorganizacijos užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas neformaliojo ugdymo ir 

FŠPU programų įgyvendinimas, mokiniams pasiūlyta ir keletas naujų TMM programų 

(FŠPU šokio programa, muzikos mėgėjų solinio dainavimo programa ir kt.). 

Siekiant veiklų prieinamumo kaimo vietovėse,  Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių 

skyriuje, po pamokų vykdoma TMM dailės ir technologijų programa ,,Mažoji mūza“, 

kuri savo veiklos tobulinimui ir ugdymo priemonių įsigijimui sėkmingai naudojosi 

,,NVŠ krepšeliu“, o TMM Skaudvilės filiale besimokantys mokiniai taip pat turėjo 

galimybę tęsti mokymąsi FŠPU programose tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 

RENGINIAI 

Aktyviai dalyvauta rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose 

konkursuose, festivaliuose ir apžiūrose, organizuotos mokinių darbų kolektyvinės ir 

personalinės, stacionarios ir virtualios parodos. TMM internetiniame puslapyje 

www.tauragesmm.lt skelbiamas ilgas įspūdingų pasiekimų sąrašas apie iškovotas 

prizines vietas, apdovanojimus, diplomus, prizus, nominacijas, laureatų vardus leidžia 

teigti, kad TMM nuo pirmųjų veiklos dienų sėkmingai reprezentavo bei garsino Tauragę. 

 

http://www.tauragesmm.lt/
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PROJEKTAI 

Aktyviai įsitraukta į projektinę veiklą su socialiniais partneriais, buvo vykdomi ir  

vidiniai projektai. Vienas jų – TMM atidarymo šventės organizavimas. Išskirtinio 

dėmesio sulaukė TMM projektas ,,Vizualinio mąstymo mainai mene“ (su MO muziejumi 

ir Britų taryba) ir projektas ,,Muzikiniai rudenys“ (su Šiaulių miesto koncertine 

įstaiga „Saulė“ ir Šiaulių kameriniu orkestru). Baigiamajam šio projekto koncertui buvo 

sėkmingai pasiruošta, deja, dėl pandeminės situacijos projektą teko nukelti į 2021 metų 

gegužės mėnesį. 

Atsakingai dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės įgyvendinamame projekte „Vaikų ir 

jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre” 

(renovuojant pagrindinį Pilies korpusą, įsitraukta į įvairius projekto organizavimo 

dalykinius pasitarimus, projekto atskirų etapų vertinimus, projektuotojams teiktos 

nuomonės, pastabos). Nors TMM ir susiduria su laikinais nepatogumais, iškylančiais 

vykdant pilies I-jo korpuso renovaciją, bendruomenėje kantriai laukiama ir tikimasi 

ugdymosi sąlygų pagerėjimo. 

Tęsiamas dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės inicijuotame projekte, įvedant  

mokinių lankomumo apskaitą elektroniniais mokinio pažymėjimais (EMP). 

Sėkmingai ir sklandžiai perimta Tauragės mokytojų senjorų klubo globa. Senjorai, TMM 

bendruomenė ir kiti socialiniai partneriai kartu įgyvendino projektus ,,Senjorų rugsėjis“ 

ir ,,Mokytojo diena – su daina!“, taip pat paramos projektą ,,Mezgam šilumą 

vargstantiems“, skirtą Pasaulinei vargstančiųjų dienai. 

METODINĖ 

VEIKLA 

TMM mokytojams ir mokytojų tikslinėms grupėms buvo organizuojami mokymai, 

seminarai, susitikimai, atviros pamokos: „Nuotolinio darbo organizavimas. Zoom 

platforma”, Google įrankiai, ,,Jaunųjų atlikėjų muzikos pagrindų ugdymas“, susitikimas 

– koncertas ,,Bendraamžiai bendraamžiams“, psichologinių paskaitų ciklas, organizuotas 

kartu su Tauragės visuomenės sveikatos centru. Mokytojai karantino metu aktyviai 

dalyvavo virtualiuose profesiniuose vebinaruose, pedagoginėse konferencijose. Buvo 

suplanuota ir TMM mokytojų edukacinė išvyka į Latviją, į Jelgavos vaikų ir jaunimo 

kūrybos namus ,,Junda“ (pas TMM socialinius partnerius), bet dėl suprantamų priežasčių 

ji nukelta į tolimesnį laikotarpį. 

Inicijuotas ir pradėtas naujo TMM strateginio plano 2021-2026 kūrimas (metodinės 

grupės aktyviai dalyvavo ir atliko TMM SSGG analizę). 

Inicijuotas ir atliktas TMM FŠPU programų pirmųjų klasių mokinių adaptacijos tyrimas, 

atskleidęs mokinių savijautos naujoje įstaigoje aktualijas ir mokinių norus bei kūrybines 

idėjas TMM ugdymo(si) aplinkų gerinimui. 

DOKUMENTAI 

Laiku ir tinkamai parengti, apsvarstyti ir patvirtinti svarbiausi TMM ugdymo veiklą 

reglamentuojantys dokumentai: TMM ugdymo planas, naujos TMM darbo tvarkos 

taisyklės, TMM mokinių, besimokančių pagal FŠPU ir neformaliojo švietimo programas, 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, kiti skubiausi ir būtiniausi dokumentai, aprašai, 

tvarkos ir taisyklės. 

Pradėjus vykdyti neformalųjį ugdymą nuotoliniu būdu, parengti nuotolinę TMM veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, TMM internetinėse paskyrose sistemingai ir aktyviai 

viešinama su nuotoliniu neformaliuoju ugdymu susijusi informacija. Mokinių ir tėvų 

apklausos parodė, kad informacijos sklaida ir techninis pasirengimas pakankamai gero 

lygio, o iškylančios problemos sklandžiai ir operatyviai sprendžiamos. 
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UGDYMO 

APLINKOS 

Vadovaujantis vidinio veiklos kokybės įsivertinimo srityje ,,Ugdymo(si) aplinkos“ 

rezultatais, numatytos ir 2020 metais įgyvendintos priemonės ugdymo aplinkoms 

tobulinti: inicijuotas, organizuotas ir atliktas 2-jų klasių ir pilies II-ojo korpuso laiptinės 

kosmetinis remontas, baldų pakeitimai ir atnaujinimai 5-iuose ugdymui skirtuose 

kabinetuose, įrengta nauja rūbinė mokinių koncertiniams rūbams, atnaujintas muzikinio 

korpuso foje prie didžiosios salės estetinis vaizdas (nauji baldai, keičiamos dailės darbų 

ekspozicijos), nupirkta sportinio ir muzikinio inventoriaus, taip pat IT technikos (vaizdo 

kamerų), reikalingų ugdymo proceso organizavimui, pasitarimams, seminarams. 

Inicijuota ir organizuota naujų TMM reklaminių iškabų gamyba, atnaujinti ir 

modernizuoti mokyklos informaciniai-reklaminiai stendai, pradėtas naujos TMM 

internetinės svetainės kūrimas, paskelbtas TMM logotipo sukūrimo konkursas. 

SAVIVALDŲ 

RINKIMAI 

Per trumpą įstaigos veiklos laikotarpį, koordinuotai ir operatyviai dirbant TMM 

administracijai, glaudžiai bendradarbiaujant visai įstaigos bendruomenei, 2020 metais 

išspręsta ir visa eilė neplanuotų, bet naujai įkurtos įstaigos veiklai svarbių organizacinių 

klausimų: skubos tvarka suorganizuoti TMM darbo tarybos rinkimai, įvykdytas naujų 

metodinių grupių ir TMM metodinės tarybos suformavimas, mokyklos bendruomenėje 

suorganizuoti TMM tarybos rinkimai. TMM savivaldos institucijos nuo pat pirmųjų 

dienų aktyviai įtrauktos į pagrindinių dokumentų svarstymą (darbo apmokėjimo sistema, 

darbo tvarkos taisyklės, perteklinių darbuotojų atrankos ir atleidimo klausimai, mokesčių 

lengvatų sistema ir kt.). Tauragės meno mokyklos taryba, mokytojų taryba ir kitos 

savivaldos institucijos aktyviai dalyvavo kuriant naujos TMM bendruomenės, naujo 

darbuotojų kolektyvo tradicijas. 
 

IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 
 

1. Politiniai -

teisiniai veiksniai 

Tauragės rajone veikia 2 neformaliojo švietimo įstaigos: Tauragės meno mokykla ir 

Tauragės sporto centras. Abi biudžetinės įstaigos vykdo skirtingos krypties neformaliojo 

ugdymo veiklą. Politiniai pokyčiai šalyje kelia naujus reikalavimus tiek švietimo 

sistemai, tiek visai visuomenei, tiek kiekvienam visuomenės nariui asmeniškai. Nuolat 

didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. 

Įsteigus TMM, galima koncentruotis į įvairių meno šakų formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų įgyvendinimą, įgyvendinti ne tik vaikų, bet ir suaugusių žmonių 

neformaliojo švietimo programas.  

2. Ekonominiai 

veiksniai 

 

Iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos darbo užmokesčiui ir šildymo 

bei elektros išlaidoms padengti, tačiau jų šioms reikmėms nepakanka. Didžioji dalis 

spec. programos lėšų nukreipiama aplinkai ir darbo užmokesčiui, o ne tiesioginėms 

ugdymo reikmėms (ugdymo priemonėms, konkursinėms, koncertinėms išvykoms). 

Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Tauragės pilies renovacijos 

projektą. Planuoti darbai gerokai užsitęsė, tačiau jiems pasibaigus, reikės papildomų lėšų 

suremontuotoms TMM ugdymo(si) erdvėms: baldų, įrangos, ugdymo priemonių 

įsigijimui. Įgyvendinus projektą, t.y., pabaigus remontą, pilies pirmame ir antrame 

aukštuose liks nesuremontuotas trečias aukštas. Reikalingas remontas ir TMM pastatui, 

esančiam Dariaus ir Girėno g. 11A. 

3. Socialiniai 

veiksniai 

Pagrindiniai socialiniai kintamieji veiksniai: demografija, gyvenimo kokybė ir socialinės 

vertybės reikalauja iš mokyklos skirti didesnį dėmesį įvairaus socialinio sluoksnio 

mokiniams. Visa tai didina socialinius įsipareigojimus, teikiant neformaliojo ugdymo 

paslaugas.  
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Socialinėje srityje yra labai daug veiksnių, kurie gali turėti įtakos TMM strateginio 

plano kryptims. Tai augantis nedarbo lygis šalyje ir rajone, mažėjantis gyventojų 

skaičius bei didėjanti emigracija. Mokinių skaičiaus mažėjimas savivaldybėje dėl 

nepalankios demografinės situacijos gali daryti įtaką FŠPU ir NVŠ programas lankančių 

vaikų skaičiui. 

TMM lanko 5 % vaikų iš socialiai remtinų šeimų.  

4. Technologiniai 

veiksniai 

Informacinės ir komunikacinės technologijos, jų panaudojimas – ugdymo 

modernizavimo sėkmės garantas. Dalis mokytojų veiksmingai jas naudoja įvairių 

renginių, pamokų, seminarų metu, tačiau TMM turimos technologijos neatitinka 

dabartinių reikalavimų ir mokyklos poreikių. Trūksta lėšų ne tik nuolat tobulėjančiai 

įrangai atnaujinti, bet ir būtinai įsigyti.  

Mokytojai gali neribotai naudotis interneto tinklu. Siekiant efektyvių bendravimo ir 

bendradarbiavimo formų su tėvais, mokyklai būtina naudotis E-dienyno paslaugomis. 

5. Edukaciniai 

veiksniai 

 

Į mokyklą ateina motyvuoti vaikai, tačiau jų skirtingas žinių ir gebėjimų lygis, amžiaus 

skirtumas reikalauja didesnio mokytojų profesionalumo, individualizuojant ir pritaikant 

programas kiekvienam vaikui. Kasmet vis didėja skaičius vaikų su spec. ugdymo 

poreikiais, o neformalaus vaikų švietimo paslaugas tokiems vaikams teikiančių TMM 

pedagogų praktinė patirtis dar nepakankamo lygio.  

 

             V. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Didelė neformaliojo ugdymo programų pasiūla ir 

nuolatinis programų atnaujinimas. 

 Kvalifikuotas ir nuolat besimokantis, kūrybingas, 

ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis 

personalas. 

 Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokytojų ir 

mokinių tarpusavio santykiai. 

 Aktyvus dalyvavimas ir aukšti pasiekimai 

regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose 

konkursuose, festivaliuose. 

 Gebėjimas organizuoti aktyvią mokyklos meninių 

kolektyvų ir profesionalių atlikėjų koncertinę veiklą, 

parodų eksponavimą ir individualios kūrybinės 

veiklos reprezentavimą. 

 Puiki strateginė įstaigos vieta, netradicinė ugdymo 

aplinka, modernūs atnaujinimo darbai. 

 Rajoninių, respublikinių ir tarptautinių meninių –      

edukacinių projektų organizavimo patirtis ir aktyvi 

socialinė partnerystė projektinėje veikloje. 

 Ilgametė administracijos komandinio darbo 

organizavimo patirtis ir kompetencija. 

 Veiklų prieinamumas (veikia mokesčių lengvatų 

sistema, lankstūs, patogūs tvarkaraščiai, 

 Nesusiformavusi naujai sukurtos įstaigos 

organizacijos ir tradicijų kultūra, kolektyvas dar 

nėra tapęs darnia komanda, siekiančia vieningų 

tikslų ir kovojančia už gerą įstaigos reputaciją. 

 Techniškai nepakankamai aprūpintoje erdvėje 

vykdomi nepasiteisinantys, daug laiko 

atimantys, bet tikrųjų poreikių nepatenkinantys 

eksperimentai, susiję su EMP lankomumo 

apskaita. 

 Ugdymo organizavimas apsunkintomis fizinės 

aplinkos sąlygomis (užsitęsęs ugdymo patalpų 

remontas pilyje, muzikos korpuso atskirų 

patalpų kosmetinis remontas, sukeliantis 

patalpų trūkumo problemas). 

 Nėra nuoseklios, šiuolaikinius poreikius 

atitinkančios ir finansavimu paremtos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos. 

 Šiuolaikinių informacinės technologijos 

priemonių trūkumas bei nepakankamas 

pasirengimas jas naudoti ugdymo procese. 

 Muzikos instrumentų ir kitų šiuolaikinių 

mokymo priemonių trūkumas. 
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sprendžiamos mokinių pavežėjimo problemos). 

 Aktyvi mokyklos pasiektų rezultatų sklaida 

visuomenėje. 

 Stovyklavietė „Veringa“ – gera papildoma erdvė 

mokinių vasaros poilsio organizavimui. 

 Teigiamas ir motyvuotas tėvų požiūris į neformalųjį 

švietimą.  

 Nemažėjantys moksleivių krūviai mokyklose 

apsunkina tvarkaraščių derinimą ir mažina 

mokinių motyvaciją bei laiko galimybes 

savarankiškam mokymuisi namuose. 

 Finansavimo trūkumas dalyvaujant 

konkursuose, koncertinėse išvykose, rengiant 

parodas ir reprezentacinius renginius. 

 Mokytojams trūksta žinių bei motyvacijos 

darbui su specialiųjų poreikių vaikais. 

 Nekuriamos programos ir nesudaromos 

galimybės suaugusiųjų neformaliajam ugdymui. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 FŠPU programų įvairovės didinimas, ypatingą dėmesį 

skiriant specialiųjų poreikių vaikams bei vaikams iš 

socialiai probleminių šeimų. 

 Platesnis IKT taikymas ugdymo procese (kokybiško 

vieningo el. dienyno įdiegimas, siekiant pagreitinti 

informacijos perdavimą ir išplėsti sklaidą). 

 TMM mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos 

parengimas, numatant prioritetus IT taikymo pamokose 

tobulinimui, psichologinių žinių bei šiuolaikinių 

mokymo metodų gilinimui. 

 NU paslaugų plėtra suaugusiems Tauragės 

gyventojams, bendradarbiavimo su Trečiojo amžiaus 

universitetu bei įvairiomis NVO plėtra, NU programų 

suaugusiems parengimas. 

 TMM administracijos, mokytojų ir mokinių tėvų 

bendradarbiavimo plėtra, sprendžiant ugdymo ir visos 

bendruomenės  veiklos problemas, kuriant mokyklos 

tradicijas ir įvaizdį. 

 Papildomų veiklos finansavimo šaltinių paieška. 

 Originalių ir šiuolaikiškų įstaigos reklamos bei 

informacinės sklaidos formų inicijavimas ir sukūrimas. 

 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas. 

 Psichologinio mikroklimato gerinimo galimų krizių, 

bręstančių konfliktų savalaikis atpažinimas ir 

demokratiškas išsprendimas. 

 Funkcionalių, mobilių, saugių ir higieniškų, estetiškų ir 

kūrybingumą skatinančių edukacinių aplinkų kūrimas. 

 Stovyklavietės „Veringa“ veiklos plėtra. 

 Platesnė gerosios kūrybinės bei pedagoginės patirties 

sklaida. 

 Nepakankamas finansavimas ir spec. programos 

lėšų nukreipimas  aplinkai ir darbo užmokesčiui, o 

ne tiesioginėms ugdymo reikmėms (ugdymo 

priemonėms, konkursinėms, koncertinėms 

išvykoms). 

 Užsitęsęs karantinas ir nuotolinis mokymas 

blogina ugdymo kokybę, rezultatus, pasiekimus, 

mažina motyvaciją meninėms veikloms ir 

socialiniam aktyvumui. 

 Socialiai neteisingai sprendžiamas neformaliojo 

švietimo krepšelio paskirstymo klausimas – TMM 

kaip biudžetinės įstaigos bendruomenė jaučiasi 

diskriminuojama. 

 TMM bendruomenės vidinio gyvenimo ir 

psichologinio mikroklimato problemos (darbo 

drausmė, anoniminiai skundai, vengiant atviro 

dialogo ir tiesioginio nuomonės išsakymo), t.y., 

galimos bendravimo krizės, bręstančių konfliktų 

savalaikis neatpažinimas, nerandant arba 

nesiekiant demokratiškų sprendimo būdų. 

 Didėjantys mokymosi krūviai bendrojo ugdymo 

mokyklose, nuotolinis mokymas – mokiniai 

fiziškai nebeturi laiko ir jėgų dalyvauti NVŠ ar 

FŠPU veiklose, nors ir labai nori. 

 Mokinių motyvacijos mokytis stoka, 

paviršutiniškas požiūris į neformalųjį mokymą. 

 Jaunų specialistų ir reikalingų mokytojų 

trūkumas. 
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VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

MISIJA 

  Tauragės meno mokykla – šiuolaikinė švietimo, meno ir 

kultūros tvirtovė, sauganti ir užtikrinanti aukščiausios kokybės meninį 

ugdymą ir aktyvią kultūrinę veiklą. Tai mokykla, kuri skatina tobulėti 

ir įkvepia kurti. 

VIZIJA 

 Tauragės meno mokykla – vertinga ir vertinama, inovatyvi, pozityvi ir pažangi neformaliojo 

švietimo įstaiga. 

 Vertinga ir vertinama, nes tai svarbiausia, geriausia ir ryškiausia meninio ugdymo erdvė 

ne tik Tauragėje, bet ir už jos ribų. 

 Inovatyvi ir iniciatyvi, nes čia dirba profesionalūs mokytojai, inicijuojantys ir 

užtikrinantys išmintingus meninio ugdymo pokyčius, taikantys moderniausius ir efektyviausius 

metodus. 

 Pozityvi ir pažangi, nes šios įstaigos bendruomenė į gyvenimą žvelgia optimistiškai, 

bendrauja geranoriškai, sugeba įveikti sunkumus, nebijo iššūkių ir džiaugiasi kiekvienu žingsniu, 

vedančiu pažangos kryptimi. 

FILOSOFIJA 

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.  

(Vydūnas)  

 

CREDO  

Būk tuo, kuris įkvepia!  

                                      

VERTYBĖS 

 LAISVĖ. Turėti galimybę būti ir išlikti savimi – unikaliu, vieninteliu ir nepakartojamu, 

gebančiu laisvai kurti, reikšti mintis ir idėjas, išlaikant toleranciją ir pagarbą esantiems šalia. 

 ATSAKOMYBĖ. Atsakingu darbu ir kūrybišku bendradarbiavimu pasiekti, kad 

kiekvienas ugdytinis patirtų sėkmės pojūtį asmeninėje pažangoje. 

 PAŽANGA. Domėtis, suprasti ir įvertinti naujausius švietimo poreikius ir pokyčius, 

sistemingai tobulinti savo veiklą ir visose situacijose rasti efektyviausius sprendimus. 

 ATVIRUMAS. Atvirai diskutuoti ir veikti, atsiverti perspektyvioms naujovėms ir 

iššūkiams, geranoriškai dalintis patirtimis ir žiniomis. 

 SUSITARIMAI. Siekti darnos bendroje veikloje ir kūryboje, laikantis bendruomenės 

susitarimų. 
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VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Per strateginio plano laikotarpį 2021-2026 metais, siekiant neformaliojo švietimo paslaugų 

kokybės, užtikrinant mokinių poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir 

tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus 

laikomasi šių prioritetų: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetas 1. Kokybiško ir visiems prieinamo neformalaus švietimo teikimas 

aus švietimo teikimas 

 

 Prioritetas 1. Kokybiško ir visiems prieinamo neformalaus švietimo teikimas 

 
1. Gerinti ugdymo(si) kokybę

 
 

 Prioritetas 2. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra.

3. Naudoti modernias švietimo technologijas ugdymo turinio perteikime bei kitų TMM veiklų organizavime  

orgaorganizavime. organizavime 

 

2. Vykdyti sistemingą individualios mokinių pažangos stebėseną

idualios mokinių pažang

os stebėseną. 

 

 Prioritetas 2. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra.

 Prioritetas 2. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra.4. Užtikrinti TMM meninio ugdymo programų prieinamumo plėtrą 

 

1. Stiprinti mokytojų kolegialų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą 

2.  

2. Skatinti mokytojų ir vadovų asmeninį ir profesinį tobulėjimą 

 

Prioritetas 2. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra

aus švietimo teikimas 

 

 Prioritetas 1. Kokybiško ir visiems prieinamo neformalaus švietimo teikimas 

 

       Prioritetas 3. Modernios ir saugios aplinkos kūrimas  

 

1. Modernizuoti edukacines erdves 

2. Kurti emociškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką 

U
Ž

D
A

V
IN

IA
I 

U
Ž

D
A

V
IN

IA
II

 
U

Ž
D

A
V

IN
IA

I 



 
 

Tauragės meno mokyklos strateginis planas 2021-2026 m.                       16 

 

VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas 1. Kokybiškas ir visiems prieinamas neformalus švietimas 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo data 

   

Lėšos 

 

Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Gerinti TMM 

ugdymo(si) 

kokybę. 

Veiklos ir ugdymo(si) 

kokybės vidinio įsivertinimo 

organizavimas ir rezultatų 

analizė. 

Administracija  

Mokytojai 

2021 m. 

2023 m. 

2025 m. 

ŽI Atlikti 2 veiklos ir ugdymo(si) kokybės įsivertinimai ir 

pokyčio analizės, kurių rezultatai naudojami strateginio 

plano, metinių planų ir ugdymo programų koregavimui 

bei tikslinimui. 

Ugdymo kokybės ir 

pokyčių aptarimai pagal  

meninio ugdymo sričių 

specifiką. 

Administracija  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2021-2026 m. ŽI 1. Metodinėse grupėse 1-2 kartus per metus vyksta 

individualizuoto mokymo turinio, metodų ir formų 

aptarimai. 

2. Ugdymo kokybės pokyčiai atsispindi stebėtų pamokų 

aprašuose bei mokinių apklausose. 

Personalizuoto/suasmeninto 

ir motyvuojančio ugdymo 

organizavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

 2021-2026 m. BL 1. Ugdymo procesas individualizuotas ir lankstus. Esant tam 

tikroms situacijoms vyksta ne pagal išankstinį planą, 

tačiau veiklos dera su planuotu turiniu. 

2. Mokinių ir jų tėvų apklausų rezultatai rodo, kad ugdymas 

atitinka ne tik ugdymo programose numatytus tikslus ir 

standartus, bet ir individualius lūkesčius. 

3. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė dalyvauti 

ugdymo(si) proceso tikslų planavime, pasiekimų bei 

asmeninės pažangos analizavime/įsivertinime. 

Palankių sąlygų sudarymas 

ugdytiniams įgytas žinias ir 

kompetencijas pritaikyti 

praktinėje koncertinėje, 

konkursinėje veikloje bei 

TMM reprezentavime 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Administracija 

Mokytojai 

 2021-2026 m. BL 

SL 

ŽI 

1. Augantys skaičiai mokinių, dalyvaujančių 

respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose. 

2. Gerėjantys pasiekimų rezultatai. 

Talentingų ir gabių mokinių 

skatinimas. 

Administracija 

TMM taryba 

 2021-2026 m. BL 

PRL 

ŽI 

1. Parengtas ir įgyvendinamas mokinių skatinimo tvarkos 

aprašas. 

2. Mokinių ugdymąsi bei dalyvavimą reprezentacinėje 

veikloje skatinančių priemonių sistemingo naudojimo 

apskaita. 
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Muzikavimo ansambliuose 

galimybių plėtojimas ir 

kokybės gerinimas TMM 

muzikinio ugdymo 

programose besimokantiems 

mokiniams. 

Administracija  

Pavaduotojas 

muzikiniam 

ugdymui 

  2021-2026 m. BL 

ŽI 

1. Išaugęs muzikinių ansamblių skaičius. 

2. Ansamblių dalyvavimo koncertinėje veikloje statistika. 

Inovatyvių meninio 

ugdymo(si) formų 

naudojimas. 

Administracija 

Mokytojai 

2021-2026 m. SL 

DL 

PRL 

ŽI 

1. Ugdymo procese plačiai naudojami aktyvaus mokymo 

metodai: 

1.1. projektinė veikla (vykdomi tarpdalykiniai ir teminiai 

projektai, įvairiomis formomis organizuojami jų 

pristatymai mokyklos bendruomenei ir platesnėms 

žiūrovų auditorijoms); 

1.2. susipažinimo ir lūkesčių, apšilimo ir stimuliaciniai 

pratimai, individualios užduotys, vaidmenų ir savęs 

pažinimo, pokyčių ir jų valdymo bei įsivertinimo 

metodai, aktyvinantys patį svarbiausią mokymosi 

subjektą – mokinį; 

1.3. meninės dirbtuvės, kūrybinės laboratorijos, 

mokymai, kursai, organizuojami su kviestiniais lektoriais, 

pedagogais, dėstytojais. 

Mokymo(si) organizavimas 

netradicinėse bei virtualiose 

ugdymosi aplinkose. 

  BL 

SL 

DL 

ŽI 

1. Ugdymo procesas bei jo reprezentavimas vykdomas ne 

tik TMM erdvėse, bet ir kitose meninėse bei kultūrinėse 

aplinkose (muziejuose, koncertų salėse, teatruose, 

bibliotekose, kūrybinėse stovyklose, pleneruose ir kt.). 

2. Plačiai naudojami virtualiose erdvėse pateiktieji 

edukaciniai mokymai, susitikimai su profesionaliais 

menininkais ir atlikėjais. 

3. Parengta metodinė medžiaga bendruomenei įtraukiojo 

ugdymo klausimais. 

Vykdyti 

sistemingą 

individualios 

mokinių 

pažangos 

stebėseną. 

Mokinio individualios 

pažangos stebėsenos tvarkos 

aprašo parengimas, 

sistemingas stebėsenos 

vykdymas ir rezultatų 

analizavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

2021-2026 m. BL 

ŽI 

1. Parengtas, patvirtintas ir sklandžiai įgyvendinamas 

mokinio individualios pažangos stebėsenos tvarkos 

aprašas. 

2. Stebėsenos rezultatai aptariami metodinėje taryboje, 

metodinėse grupėse. 

3. Vykdomas reguliarus tėvų informavimas apie mokinių 

asmeninę pažangą ir pasiekimus. 
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Mokinių, besimokančių 

pagal neformaliojo 

švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo programas, 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 

taikymo stebėsena. 

Administracija 

Mokytojai 

 2021-2026 m. BL 

ŽI 

1. Vykdomos stebėsenos rezultatai sisteminami, fiksuojami 

ir analizuojami, naudojami strateginio ir metinių planų 

koregavimui bei tikslinimui, ugdymo programų 

sudarymui, mokytojų profesinio tobulėjimo planavimui. 

2. Atsiradus poreikiui, pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas koreguojamas, papildomas. 

 

Naudoti 

modernias 

švietimo 

technologijas 

ugdymo 

turinio 

perteikime bei 

kitų TMM 

veiklų 

organizavime. 

Ugdymo programų 

(trumpalaikių/metinių planų) 

peržiūrėjimas ir turinio plėtra 

IT inovacijomis. 

Administracija 

Mokytojai 

 2021-2026 m. ŽI Atnaujintos ir pristatytos vertinimui/akreditavimui 

meninio ugdymo programos, kuriose atsispindi IT 

naudojimo ugdymo procese kryptys ir formos. 

Moderniųjų švietimo 

technologijų praktinis 

naudojimas ugdymo 

procese ir patirties 

pristatymai metodinėse 

grupėse. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 2021-2026 m. SL 

ŽI 

1. Skaitmeninių mokymo(si)  išteklių naudojimo plėtros 

faktai fiksuojami pamokų ir užsiėmimų stebėsenos 

protokoluose. 

2. Kiekvienais mokslo metais surengiami 2-3 moderniųjų 

švietimo technologijų praktinio naudojimo ugdymo 

procese pristatymai. 

Užtikrinti 

TMM meninio 

ugdymo 

programų 

prieinamumo 

plėtrą. 

TMM vykdomų meninio 

ugdymo programų originalių 

pristatymų ir reklaminių 

akcijų organizavimas 

Tauragės bendruomenei. 

Metodinės 

grupės 

 2021-2026 m. SL 

PRL 

1. Kiekvienais mokslo metais parengiami ir Tauragės 

bendruomenei gyvai ir virtualiai pateikiami originalūs  

TMM vykdomų meninio ugdymo programų pristatymai. 

2. Sistemingai vykdomos visų ugdymo programų 

reklaminės akcijos ir informacinė sklaida apie mokinių ir 

mokytojų pasiekimus. 

Platesnių galimybių ir 

palankesnių sąlygų 

sudarymas socialinę atskirtį 

patiriantiems ir negalią 

turintiems asmenims 

naudotis TMM meninio 

ugdymo programomis. 

Administracija 

Metodininkės 

 2021-2026 m. BL 

ŽI 

1. Vykstantis glaudus bendradarbiavimas su atsakingomis, 

socialinį darbą vykdančiomis institucijomis, sistemingai 

teikiant kryptingą informaciją apie TMM vykdomas 

meninio ugdymo programas, galimybes jose dalyvauti 

socialinę atskirtį patiriantiems ir negalią turintiems 

asmenims, apie jiems taikomas socialines lengvatas. 

2. Išaugęs šioms socialinėms grupėms priklausančių TMM 

mokinių skaičius. 

3. Reguliariai atnaujinama ir patraukliai pateikiama 

informacija apie teikiamas švietimo paslaugas. 

Meninio ugdymo programų 

suaugusiems asmenims 

parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Administracija

Metodinės 

grupės 

 2021-2026 m. SP 

BL 

1. Parengtos ir vykdomos bent 2 trumpalaikės arba 

ilgalaikės meninio ugdymo programos suaugusiems. 

2. Užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės 

įvairioms asmenų grupėms. 
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Metodinės ir psichologinės 

pagalbos teikimas 

mokiniams ugdymo 

programų pasirinkime. 

Administracija 

Metodininkės 

Mokytojai 

 2021-2026 m. ŽI Mokiniai gauna savalaikę metodinę ir psichologinę 

pagalbą, renkantis arba keičiant ugdymo(si) programą. 

Lanksčių ir mokiniams 

patogių tvarkaraščių 

užtikrinimas. 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 2021-2026 m. ŽI 1. Tvarkaraščiai kuriami laiku ir geranoriškai 

bendradarbiaujant visiems suinteresuotiems asmenims. 

2. Atsižvelgiama į mokinių poreikius, siekiama, kad 

tvarkaraščiai būtų patogūs ir tausojantys mokinių ir 

mokytojų laiką. 

Prioritetas 2. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 
Lėšos Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Stiprinti 

mokytojų 

kolegialų 

mokymąsi ir 

gerosios 

patirties 

sklaidą. 

Metodinių dienų, savaičių 

organizavimas, atvirų 

pamokų vedimas. 

Metodinė 

taryba 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Kasmet SL 

  ŽI 

1. Organizuotos metodinės dienos, savaitės. 

2. Pravestas seminarų ciklas ,,Inovatyvios meninio ugdymo 

formos bei metodai“. 

3. Visi mokytojai per metus praveda bent po vieną atvirą 

veiklą: repeticiją, pamoką, koncertą, tėvų susirinkimą, 

edukacinę išvyką, parodą ir kt; atviros veiklos  aptariamos 

metodinėse grupėse ir pateikiama rekomendacijų, ką 

tobulinti.  

4. Pedagogai dalyvauja kolegų vedamų atvirų veiklų 

stebėjime ir teikia grįžtamąjį ryšį apie pamokos 

efektyvumą. 

5. Kuriama ir tobulinama pagalbos vieni kitiems sistema, 

komandinio darbo įgūdžiai siekiant bendrų tikslų 

įgyvendinimo. 

Bendrų projektų, integruotų 

pamokų, renginių 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Metodinė taryba 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Kasmet PRL 

SL 

BL 

ŽI 

1. Bendrų ugdomųjų veiklų rengimas, konsultacijos suteikia 

galimybę taikyti įtraukųjį ugdymą. 

2. Įgyvendinti edukaciniai-meniniai-kultūriniai projektai: 

,,Muzikiniai rudenys“, ,,Lakštingalų slėnis“, ,,Veringa-

geros nuotaikos stovykla“, ,,Džiugenos“ ir kt. 

3. Mokytojų praktiniai užsiėmimai bei bendradarbiavimas 

keičiantis informacija apie specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius ugdytinius. 

4. Organizuojamas specialiųjų poreikių vaikų tikslingas 

nukreipimas į konkrečius poreikius bei galimybes 

atitinkančias meninio ugdymo programas. 
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Pedagoginių, metodinių, 

pažintinių susitikimų 

organizavimas su kitų meno 

mokyklų kolektyvais. 

Vadovai 

Metodininkai 

Kartą per 

metus 

SL 1. Organizuoti mokymosi vizitai į pasirinktas meno 

mokyklas. Kolegialus mokymasis iš aplankytų meno 

mokyklų patirties. 

2. Organizuoti kitų meno mokyklų atstovų priėmimai ir 

TMM veiklos pristatymas atvykusiems kolegoms. 

Skatinti 

mokytojų ir 

vadovų 

asmeninį ir 

profesinį 

tobulėjimą. 

Dalykinių kompetencijų 

plėtra dalyvaujant 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose ir kt. 

Visi mokytojai 

Vadovai 

Kasmet SL 

BL 

1. Mokytojų kvalifikacija atitinka teisės aktuose numatytus 

reikalavimus. 

2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias 

(dalykines ir didaktines) kompetencijas. 

3. Pasiekta mokytojų ir administracijos profesinio 

tobulėjimo finansavimo ūgtis. 

4. Mokytojų, vadovų kvalifikacijos tobulinimas skatina 

veiklos pokyčius, gerina ugdymo kokybę. 

5. Savo kompetencijas tobulinanti pedagogų bendruomenė 

geba operatyviai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. 

6. Dalijimasis mokymuose įgyta patirtimi metodinėse 

grupėse, metodinėje taryboje ar mokytojų taryboje 

skaitant pranešimus, pristatant naujoves. 

7. TMM mokinių kūrybinių darbų pristatymas 

konferencijose. 

 Seminarų, mokymų 

vedimas ar pranešimų 

rengimas bei pristatymas 

savo mokyklos, rajono, 

respublikos mokytojams. 

Visi 

pageidaujantys 

mokytojai, 

parengę 

programas, 

pranešimus 

Pagal atskirą 

grafiką 

SL 

ŽI 

1. 50 procentų mokytojų kursuose, seminaruose, inovacijų 

ir IKT mokymuose įgytomis žiniomis aktyviai dalinasi su 

kolegomis. 

2. Vedama pravestų seminarų ir mokymų apskaita, veikia 

kitos priemonės, užtikrinančios personalo patirties 

perdavimą ir vidinio potencialo panaudojimą. 

3. TMM garsinimas rajone ir už jo ribų. 

4. Bendradarbiavimo partnerių plėtra, naujos 

bendradarbiavimo sutartys ir projektai. 

Mentorystės skatinimas ir 

plėtojimas, siekiant padėti 

naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams.  

Metodinė 

taryba 

Pagal poreikį ŽI 1. Suteikta visokeriopa pagalba naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams, jiems suteiktas saugumo jausmas. 

2. Mentorystės patirties įgijimas. 

Mokytojų profesinio 

tobulėjimo planavimas. 

Pavaduotojai 

ugdymui  

Visi mokytojai 

Kasmet SL 

BL 

1. Planingai ir atsakingai vykdoma mokytojų atestacija. 

2. Kiekvienas mokytojas planuoja profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimą, derantį su mokyklos 

strateginiais tikslais. 

3. Reguliariai vykdoma mokytojų savianalizė, refleksija. 
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Prioritetas 3. Modernios ir saugios aplinkos sukūrimas 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 
Lėšos Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Modernizuoti 

edukacines 

erdves. 

IT materialinės bazės 

atnaujinimas ir 

modernizavimas. 

Administracija 

IT darbuotojas 

 2021-2026 m. BL 

SL 

1. Įdiegtas geresnės kokybės, spartesnis internetinis ryšys 

TMM muzikiniame pastate ir pilies I-ojo korpuso 

renovuotuose kabinetuose. 

2. Pasiektas informacinių kompiuterinių technologijų bei 

kokybiško interneto prieinamumas visuose TMM 

kabinetuose. 

Elektroninio dienyno 

įdiegimas. 

Administracija 

IT darbuotojas 

Metodininkės 

 2021-2022 m. BL 1. Parengtas elektroninio dienyno naudojimo tvarkos 

aprašas. 

2. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai naudojasi el. dienyno 

paslauga. 

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) operatyviai gauna informaciją 

apie vaiko mokymosi pasiekimus, lankomumą, elgesį, 

užduotus namų darbus, būsimus renginius, mokesčių 

mokėjimą ir kt. 

Edukacinių erdvių 

modernizavimas ir 

renovuotų erdvių 

įveiklinimas. 

Administracija

Mokytojai 

Aptarnaujantis 

personalas 

 2021-2026 m. BL 

PL 

1. Aprūpinimo ištekliais plano parengimas. 

2. Modernizuota 10-15 pedagogų darbo vietų. 

3. Modernizuotos ir ugdymo programos specifikai 

pritaikytos edukacinės aplinkos: muzikos, teatro, šokio, 

dailės klasės. 

4. Ugdymui organizuoti įsigyta naujos įrangos ir priemonių, 

atitinkančių programos turinį ir ugdytinių amžių. 

5. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

pritaikyta 5-12 patalpų. 

6. Modernizuotos ir šiuolaikiško interjero bendro 

naudojimo patalpos: aktų salė, rūbinė. 

7. Atliktas estetinis dailės studijų remontas. 

8. Įrangos ir baldų įsigijimas teatro klasei. 

9. Su konkrečiais pasiūlymais dalyvaujama TMM 

muzikinio korpuso pastato renovacijos projekto rengimo 

darbuose. 

10.  Dalyvaujama skelbiamuose projektuose, skirtuose TMM 

lauko erdvių estetikai ir funkcionalumui gerinti. 
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Bendruomenės įtraukimas į 

edukacinių erdvių kūrimą bei 

modernizavimą. 

Administracija 

Mokytojai 

Aptarnaujantis 

personalas 

2021-2026 m. BL 

PL 

1. Kartu su bendruomenės nariais nustatomas ugdymo 

priemonių, edukacinių aplinkų kūrimo ir tobulinimo 

poreikis. 

2. Sukurtos 2-3 laisvalaikio zonos. 

3. Mokyklos bendro naudojimo erdvės užpildytos kūrybiško 

laisvalaikio leidimo priemonėmis. 

4. Mokinių darbais papuoštos edukacinės ir bendro 

naudojimo erdvės. 
Kurti 

emociškai ir 

fiziškai saugią 

ugdymo(si) 

aplinką. 

Teigiamo emocinio klimato 

kūrimas. 

Administracija

Mokytojai 

 2021-2026 m. BL 1. Organizuotas veiklos įsivertinimas srityje ,,Ugdymo(si) 

aplinkos“, rezultatai pristatomi ir aptariami mokyklos bei 

mokytojų tarybose. 

2. Sukurta dvasiškai ir emociškai saugi, įtraukianti 

mokyklos aplinka. 

3. Kuriama atvira mokykla, aktyviai bendradarbiaujanti su 

vietos bendruomene, socialiniais partneriais. 

4. Informacinės sklaidos organizavimas viešinant mokyklos 

darbą, pasiekimus, renginius internetiniame puslapyje 

www.tauragesmm.lt, TMM facebook paskyroje ir 

stenduose. 

Psichologinio mikroklimato 

tyrimo organizavimas ir 

problemų identifikavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodininkės 

 2021-2026 m. SL 

ŽI 

1. Atliktas bendruomenės anketinis tyrimas, identifikuotoms 

problemoms ieškoma sprendimų, randami ir taikomi 

įvairūs būdai. 

2. Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir 

pasitikėjimu, laikantis TMM vertybinių nuostatų. 

3. Mokiniai ir mokytojai rodo iniciatyvas, jaučiasi saugūs ir 

pasitikintys savimi bei kitais, drąsiai reiškia savo 

nuomonę ir požiūrį. 

Naujų TMM mokinių 

adaptacijos stebėsenos 

vykdymas. 

Administracija 

Metodininkės 

 2021-2026 m. SL 

ŽI 

1. Įvykę pokalbiai su mokiniais, jų tėvais. 

2. Organizuotas anketinis tyrimas, jo rezultatai pristatyti ir 

aptarti mokytojų taryboje. 

3. Naujų mokinių įtraukimas į mokyklos renginius. 

Socialinis ir emocinis 

bendruomenės narių 

ugdymas įvairiomis 

švietimo bei praktinės 

veiklos formomis. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodininkės 

 2021-2026 m. BL 

ŽI 

1. Tradicinių mokyklos bendruomenės renginių tobulinimas 

ir plėtra. 

2. Seminarai ir paskaitos bendruomenei emocinio intelekto 

ugdymo(si) tema. 

 

 

 

http://www.tauragesmm.lt/


Tauragės meno mokyklos strateginis planas 2021-2026 m.  23 

 

 

 

BL – biudžeto lėšos 

SL  – spec. programos lėšos   

PRL – projektinės lėšos  

PL – paramos lėšos 

DL – deleguotos lėšos 

ŽI – žmogiškieji ištekliai 

Saugus mokinių turizmo 

renginių, ekskursijų ir 

žygių organizavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodininkės 

 2021-2022 m. BL 

PRL 

1. Parengtas mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių 

organizavimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujasi visi 

renginius organizuojantys mokytojai. 

2. Mokytojai yra išklausę turizmo renginių organizavimo 

vadovų programą, turi pažymėjimus. 

3. Poilsiavietės Visbaruose pritaikymas saugiam vasaros 

poilsiui, edukacinei – projektinei veiklai ir renginiams. 

Tėvų (globėjų) 

informavimo ir švietimas. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodininkės 

Aptarnaujantis 

personalas 

Po elektroninio 

dienyno 

įdiegimo ir jo 

naudojimo 

tvarkos aprašo 

tvirtinimo 

SL 

ŽI 

1. Parengtas tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos 

aprašas. 

2. Meninių renginių, paskaitų, konsultacijų, susitikimų, 

diskusijų organizavimas mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

3. Informacinių stendų, skrajučių rengimas, gera jų turinio ir 

estetikos kokybė. 

Smurto ir patyčių 

prevencijos organizavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

Metodininkės 

2021-2022 m. 

2021-2026 m. 

BL 1. Parengtas ir vykdomas smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos tvarkos aprašas. 

2. Tobulinamas savalaikės pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pagalbos teikimas mokiniams. 

3. Tyrimų, apklausų organizavimas vykdant smurto ir 

patyčių prevenciją. 

4. Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, 

projektuose. 

Darbuotojų skatinimas. Administracija 2021 m. BL 1. Parengtas darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas ir jis 

įgyvendinamas. 

2. Nuolatinė darbuotojų veiklos, asmeninių iniciatyvų ir 

pasiekimų stebėsena. 
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IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Mokyklos strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant mokyklos metinį 

veiklos planą. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Už 

strateginio plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar mokyklos 

bendruomenė įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo uždavinių ir priemonių 

įgyvendinimą. 

Kiekvienų metų pabaigoje mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė analizuoja mokyklos 

metinio plano įgyvendinimą, teikia rekomendacijas darbo grupei, rengiančiai ateinančių metų veiklos 

planą. 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė strateginio plano ir metinio plano įgyvendinimo rezultatus 

analizuoja pagal pagal žemiau pateiktą lentelę:  

 

Prioritetas (įrašomas pavadinimas) 

Uždaviniai Planuotos priemonės Įgyvendintos priemonės Vertintojų siūlymai 

Uždavinys 1  

(įrašomas pavadinimas)  

   

Uždavinys 2  

(įrašomas pavadinimas) 

   

Uždavinys 3  

(įrašomas pavadinimas)  

   

Išvada apie prioriteto 

įgyvendinimą  
 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė rezultatus pristato Mokyklos tarybai ir Mokytojų 

tarybai. Mokyklos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi ataskaitą ir rekomendacijas, siūlymus 

ir pastebėjimus, rengia ateinančių metų veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus 

strateginiams uždaviniams pasiekti. 

 

 

 

 

 

 


