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PRITARTA
Tel5iq muzikos mokyklos tarybos
2019m. sausio men.28 d.
posedZio protokoluNr. I

PRITARTA
Tel5iq raj ono savivaldybes
administracijos Svietimo ir sporto
skyriaus vedejo

ra5tuNr.

PATVIRTINTA
Tel5iq muzikos mokyklos direktoriaus
2019 m. men. .......d.

isalcymu Nr. V - .................

r. IVADAS

krformacij a apie mokykl4:
Tel5iq Muzikos mokykla isteig!a1955 metais
Adresas - Katedros a" 7, Tel5iai, LT- 8713 I
El. pa5tas - tlsmuzika@gmail.com
Mokyklos tinklapis - http//www.muzikosmokyklatelsiai.lt

. Mokyklos savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe
Mokyklos tipas - neformaliojo Svietimo mokykla ir fonnatqii Svietim4 papildandio ugdymo
mokykla.

Tel5iq muzikos rnokyklos strateginis planas - tai mokyklos veiklos planavimo dokumentas tijq
metq laikotarpiui, kurio tikslas pasirinkti teising4 muzikos mokyklos vystymosi lary.pti, planuoti kaitos
pokydius, telkti mokyklos bendruomeng aktualioms problemoms sprgsti, numatomi siektini stateginiai
dlslai, priemones bei finansai mokyklos veiklai vykdytr.

Rengdama Tel5iq muzikos molcyklos 2019-2021 metq stateglri plane (toliau - Stateginis
planas), muzikos mokyklos bendruomene sieke iverfinti esam4 padeti atsiZvelgdama i visq vietos
bendruomenes nariq (mokytojq mokiniq, jtl tevq, senitinijos gyventojq) poreikius ir ltikesdius, susijusius
su mokyklos veikla; telkti bendruomeng numatant muzikos mokyklos raidos krypti ir prioritetus, atliepiant
Svietimui keliamus reikalavimus, planuojant pokydius, sprendZiant problemas, racionaliai valdant
molcyklos finansinius ir frnogi5kuosius resursus.

Muzikos mokyklos Stategini planq rengia darbo grupe, patvirtinta direktoriaus 2018-12-30 d.

isalrymu Y-25,,DeIdarbo grupes sudarymo Tel5iq muzikos mokyklos 2019-2021metq stateginio plano
projektui parengti'..

Rengdama Stategini plan4 darbo grupe vadovavosi:

o Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
r Valstybes Svietimo 2013-2022m. stateglios nuostatomis;
o Tel5ir+ miesto savivaldybes stateginiu planu;

o Rekomendacijomis del Formalqii Svietim4 papildandio ugdym4;
o Muzikos mokyklos veiklos ataskaitomis;

o Muzikos mokyklos bendruomends patirtimi, pasiiilymais ir rekomendacijomis.
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Rengiant shategini plan4 atsiZvelgta i:
o esarnQ situacii4 ir turimus finansinius bei funogi5kuosius iSteklius;
o visuomenes poreikius besikeidiandioje socialineje ir kultiirineje aplinkoje.
Stategi5kai planuodama muzikos mokyklos veikl4 2019-202l metams, darbo grupe laikesi Siq

principq:

o kolcybes - numat)ta veikla turi gerinti mokiniq mokymosi pasiekimus;
. radiclirl puoselejimo - projektuojant veikl4 ie5koma ivairoves, tenkinamas Siandieninis

poreikis, tadiau nesiekiamajo i5 esmes pakeisti;

o viesumo - veiklos isivertinimo rcnltatq,siulymq pristatymas visai vietos bendruomenei padejo
paintr esam4 padeti, j4 objekfyviai vertinti ir atskleisti visq nariq poreikius;

o prieinamumo - igyvendinimo priemones padeda uitilainti saugq visq bendruomenes nariq
dalyvavim4 muzikos mokyklos veikloje, valdyme, vertinime ir tobulinime;

o kurybingumo - pasitikejimo grista aplinka uZtikrina bendruomenes nariq sekming4 tarpusavio
komunikaciLj q padedarealizuoti intelektualini, kiirybini potencial4.

tr. ISORES APLII\KOS ANALIZE

Politiniai ir teisiniai veiksniai
Tel5iq muzikos mokyklos vykdoma Svietimo politika yra formuojama atsiZvelgrant i bendrqsias

Europos s4jungos Svietimo politikos gaires ir verlybes. Mokykla savo veikl4 grndiialietuvos Respublikos
konstitucij4 Vaiko teisiq konvenc!4 Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo irmokslo
ministo isakymais, Muzikos mokyklq programiniais reikalavimais, Tel5iq rajono savivaldybes stateginiu. .*planu. :

Mokyklos savaranki5k4 veikl4 reglamentuoja Tel5iq muzikos mokyklos nuostatai, direktoriaus
patvirtintos tvarkos, mokykloje veikiandiq savivaldos instituc[iq nutarimai.

Ekonominiaiveilsniai
UZtikrinant nacionalines kulturos pl6t4 ir socialing paiangq dideja poreikis ugdytr savaranki5kq

s4moningq klirybingq meni5kai i5p*.*l piiieq, nris-aLityi" ii"er gulirryUg, nepiarasdamas savo
autenti5kumo, integruotis ne tik i Lietuvos, bet ir i Europos politing, ekonoming bei kulttiring aplink4.

T9l5iq muzikos mokyklos veiklos finansavimo Saltiniai yra Tel5iq rajono savivaldybes lesos,
moksleivio laep3elio leSos, mokiniq tevq inaiai; paramos(2%o) ir le5os gautos uZ mokyklos teikiamas
paslaugas.

Socialiniai ir kultfiriniai veiksniai
Nedarbas ir emigraciia sukelia tam tikras problemines situacijas. Mokiniams reikalingas vis

didesnis kryptingas uZimtumas, uikertantis keliq Zalingiems iprodiams plisti. Bendrosios demografines
tendencijos, nuolatinis gyventojtl skaidiaus maZejimas, neturejo dideles itakos mokyklos mokiniq skaidiui.

Muzikos mokykla sudaro sqlygas visiems pageidaujantiems vaikams atskleisti savo kiirybines
galias, pilnai afliekaneformaliojo vaikq Svietimo koncepcijoje apibreZtas funkcijas. Taip pat sudaro qlygas
suaugusiqjq ugdymui. Turi skyrius Vamiuose, TrySkiuose ir Nevarenuose.

Pastaraisiais metais dalinai (50 o/o 
) nuo r5rokesdio uZ mokyklos lankymq pastoviai atleidZiama apie

10% mokinitl keliones iSlaidos kompensuojamos visiems i5 kaimo vietoviq atvykstantiems mokiniams.

Technologiniai veiksniai
Informacijos ir komunikacljos technologtir+ integravimas i mokykl4 yra kertine Salies Svietimo

pertvarkos dalis. Tobulejant kompiuterinei technikai ir kuriantis informacinei visuomenei muzikos
technologijos i5plito ne vien tarp profesionah; bet tapo dominuojandiomis pladiajame muzikiniame ir
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kulttiriniame gyvenime. Tad Siame lailcnetyje tiesiog privalu Siuolaikines informacines technologijas kiek
imanoma pladiau panaudoti organizuojant mokyklos veikl4 ir ugdym4. Siuo metu mokykla susiduria su
kompiutuiq stoka (mokykla turi 5 kompiuterius: direktorius, direhoriaus pavaduotoja, sekretore, 2
bibliotekoje), neturi ne vienos kompiuterizuotos klases ir integruotos lentos.

Edukaciniai veiksniai
Teigiami - Siuo metu neformaliojo vaikq Svietimo istaigai suteikta galimybe formuoti individualq

ugdymo turini h individualizuoti ugdymo proces? (mokyklos ugdymo planai, programos).
Neigiarni - bendra socialine-ekonomine situacija turi tiesioging itak4 moksleiviq mokymosi mofiacijai,
AtsiZvelgiant i Siuos veilsnius, siekiant maksimalaus rcztitato, organizuojant neformalqii Svietimq privalu
ie5koti dermes ir lai$rtis Siq principq:

o prieinamumo - sudaromos visos sqlygos muzikinius gebejimus turindiq vaikq kompetencijq
ugdymui, nepriklausomai nuo socialines padeties, amZiaus, gyvenamosios vietos;

. savanoriSkumo -vaikai laisvai renkasi Svietimo tiekei% lanko mokykl4 savo noru;
o individualizavimo - ugdymas individualizuojamas atsiivelgiant i vaiko gebejimus, arr:djrr+

interesus, tikslus, poreikius ir kitas individualias pavybes;

o aktualumo - sitilomos ugdymo prpgramos skirtos igyti asmeniniam gyvenimui biitinas
kompetencijas, visuomeninei, profesinei veiklai;

o demokrati5kumo - molgrtojai, tevai ir vaikai kartu sprendZia ugdymo ir ugdymosi problemas,
teikia pasitilymus del mokyklos veiklos tobulinimo.

III. VIDAUS $LINKOS ANALIZE
,.,

Mokvklos teisind baz6
Tel5iqmuziko.smokyklos savininkas - Telsiq rajono savivaldybe. Teisine forma -biudZetine

istaiga, turinti parumros gavdjo statusq Mokykloje yra Sios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba
Molqrtojq taryba, Direkcine 1mqvbq Darbo taryba.

Mokyklos veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo ir kiti istatymai, Lietuvos
Respublikos vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo ministro isakymai, MolcJrtojq atestacijos nuostatai,
Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos taisykles, Ugdymo planai, pareigybiq apraiymai ir tvarkos, mokyklos
direktoriaus isakymai, savivaldos institucijq nutarimai, darbuotojq saugos ir sveikatos insfukcijos,
mokymo ir kitos sutarlys.

Oreanizacind struktiira
Mokykloje dirba direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ukvedys, veikia biblioteka Yra

penkios metodines grupes. Tai - jungiantys giminingas specialybes skyriai - fortepijono, styginiq,
pudiamqiq teorinis ir akordeono. Juose vykdomos muzikos programos.

Zmoei5kieii i5tekliai ir intelektualieii resursai

fstaigoje dirba administracinio irpagalbinio personalo darbuotojai, kuriqpareigybes uiimag etatus,
44 pedagogu, iskaitant direktoriq ir direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui (40 mo$rtojq eina pagrindines
pareigas, 4 - nepagrindines pmeigas), 12 - mokytojq-metodininkq 25 - vyr. mokytojai. 4 molgrtojai, I
neturintis kvalifikacines kategorijos. Mokykloje metodiniais klausimais konstrltuojami rajono muzikos
mokytojai. Dauguma ugdytiniq respublikiniq konkursq lawealar, ivairiq renginiq dalyviai.
Baigg mokyklq daugelis jq toliau savo veikl4 sieja su muzikine karjera Salies auk5tosiose mokyklose.
Pedagogai nuolat tobulina kvalifikacijq rengia progftrmas, dalijasi gerqla darbo patirtimi, jaudiama
mokytojq mokiniq, t6vq partneryste
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F'inansiniai ir materialiniai i5tekliai
TelBiq muzikos mokyklos veikla finansuojama i5 savivaldybes biudZeto lesq ir imok+ gautq uZ

iSlaikyma Svietimo istaigoje, pajarrq gautq uZ atsitiktines paslaugas (nuom4), be to, istaiga turi labdaros ir
paftImos gavejo status4. Planuojant vidini le5q paskintyma tenka grei/rn i5skirti finansavimo prioritetus,
pirmenybE teikiant ugdymo proceso organizavimui molqrtojq ir koncertrneisteriq bei aptamaujandio
personalo darbo apmokejimui, pastatq eksploatacijai. Projekto igyvendinimui, bibliotekos. fondo
atraujinimui, muzikos insfumentq isigijimui, pastatq einamajam remontui panaudojamos imokos u.Z

i5laikyma Svietimo istaigoje (tevq imokog.

Mokvklos veiklos planavimo sistema
Mokyklos planavimo sistemq sudaro:

. molcyklos shateginis planas;

o metineveiklosprogramq
. ugdymo planas;

. datykqplanai irprogramos;
o pamokq ir uisidmimq tvarkara5diai;

o metodines tarybos ir metodiniq grupiq veiklos planai;
o mokyklos biudZeto planas.

Mokyklos veiklos planavimo dokumentq projekhrs rengia darbo grupes. Su veiklos planavimo
dokumentais supaZindinami visi mokyklos bendruomenes nariai.

Informacin6s veiklos ir sklaidos sistema
Informacija apie mokyklos veikl4 skehiama mokyklos intemetineje svetaineje
www. muzikosmokvklatelsiai.lt , Tel5iq rajono Ziniasklaidoje. Vidine informacija mcilqrtojams,

mokiniams ir mokiniq tevams pateikiama posedZiuose, susfuinkimuose, mokyklos infonrraciniuose
stenduose. Tiksfine informacij a pateikiama individualiai

Vidaus darbo kontrolOs sistema
Mokykloje yra sukurta stebesenos sistem4 direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra

pasiskirstg kuruojamas veiklos sritis. Mokyklos veiklos bei ugdymo(si) prieZiiira vykdoma pagal iSankstini
planavimq metq eigoje veikla koreguojama" Darbuotojai dirba pagal pareigybes apraiymus, Vidaus darbo
tvarkos Xaisykles, laikydamiesi muzikos mokyklos nuostatq reikalavimq. Mokslo metq pabaigoje
pateikiamos ir aptariamos metodiniq gupiq ataskaitos. Mokykloje yra da$o taryba. Vidaus darbo
kontoles klausimai aptariami rnokytojq tarybos posedZiuose.

rv. TELsru MUZIKOS MOr(YKLOS SSGG ANALTZE

Stipryb€s
1. Stabilus mokiniq skaidius.

2. Stipri kiirybi5kumo atnosfera ir Siltas
mikroklimatas.

3. Auk5tos kvalifikacijos, ilgametg darbo
patirti turintis pedagoginis

4. Geri mokiniq akademiniai, konkursq
rezitatar ir aldyvi mokiniq ir pedagogrl
koncertine veikla-

5. Aktyvi mokytojq metodine veikla.

6.7

Silpnvb6s
l. Del nepakankamo finansavimo mokyklanegali
uZtikrinti mataimaliai efektyvios ir rezultatyvios
veiklos.

2. Dideja mokiniq lativis bendrojo ugdymo
mokyklose.

3. Dideja mokiniq skaidius, kuriq tevai i5vykE
di$ti i uZsieni, todel jie nepakankamai paruo5ia
namquZduotis.

4. Ugdymo aplinka nepakankamai modemi
(tr[ksta Siuolaikiniq informaciniq technologijq).su vlsuomene.
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7. Stiprus tradicijq irtapatumo jausmas. 5. Nera mokiniq ir mokytojq poilsio zonq.

6. Nepakankama patalpq aku$ine lz;oliacija.

7. Pasenusios elektuos instaliacijos.

8. Moraliai ir techni5kai pasenusi muzikos
instumenq (pianinq) baze.

9. Mokykla neturi tansporto priemon6S veZti
muzikos insffumentus ir mokinius i koncertus.

Galimvb6s

1. Bendradarbiauti su uisienio partrreriais,

rengti
bendrus projektus, susipaZinti su ES kulttira.
2. Individualizuoti mokiniq ugdym4 pagal jq
poreikius, vykdant neformalqii Svietim4 ir
formalqji Svietim4 papildanti ugdym4.

3. Sudaryti sqlygas mokytojq profesiniam
tobul0jimui, kvalifikac[ios kefimui bei
platesnei profesinei veiklai.

4. Bendradarbiauti su kitomis Svietimo

istaigomis, dalyvauti konkursuose bei
olimpiadose.

5. Organizuoti informacing, konsultacing
Svietimo skyriaus specialistrl pagalb4 miesto
Svietimo istaigq mokytoj ams.

6. Tobulinti pamoltos vuiybq planavimq
mokiniq isivertinimo sistert'f4.

7. Tobulinti bendradarbiavim4 su tevais.

8. Aktyviau ie5koti remejq ir papildomq
finansavimo Saltinig pletoti projehing veikl4.
9. Panaudoti lauko erdves mokiniq koncertq
irpoilsio veiklai.

Gr6sm0s

1. Mokykla dirbapagal nepakankamq etatq skaidiq,
finansavim4 ir yra priversta taupytr ugdymo
kokybes uZtilainimo sqskaita.

2. Mokyklai reikalinga pilna i5ores ir vidaus pastato
renovacija arba (nauja molqykla) atitinkanti jai
skirh$ reikalavimus.

3. Ddeja mokiniq skaidius, kuriq tevai emigruoja i
uZsieni ir vaikai lieka be tinkamos prieilfiros,
jaudiasi psichologi5kai panerdiiami.

4. Mal:€ja mokiniq, pasirenkandiq kai kurias
progftrmas (akordeono, chorinio dainavimo).

5. Del neapgalvotos meninio profilio specialistq
ruo5imo reformos ftonservatoriliq statuso
pakeitimo, didehq studijq mokesdiq ir pan.), gali
i5kilti ateityje kai kuriq dalykq specialistq trukumo
problema. t"

V. MOKYKLOS VIZIJA

Tel5iq muzikos mokykla - modemi, emoci5kai ir fizi5kai saugi meninio ugdymo istaigq ugdanti
savaranki5kas, hlrybingas asmenybes, kurianti bendrafrnogi5komis vertybemis pagrist% konlrediq tilslq
siekiandi4 vaikq, tevq ir mokyklos darbuotojq bendruomeng.

VI. MOKYKLOS MISIJA

Teikti vaikams ir suaugusiems kokybi5k4 muzikini i5silavinimq atsiZvelgiant i poreikius, interesus,
gebejimus ir aplinkos diktuojamas sqlygas.

UZtilffinti ugdymo tgstinumq sudaryti sqlygas visiems besimokantiems atskleisti ktirybines galias,

igyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui bfitinas kompetencijas.
Blti svarbiu rajono kult[ros, Svietimo ir muzikos meno sklaidos Zidiniu.
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VII. VERTYBES

o Pagarbakielcvienainogui, dvasingumas

o Pilieti5kumasirtauti5kumas

o Kultiiros irmeno estetinis vertinimas.

o Darb5tumas ir atsakomybe.

o Bendruomeni5kumas irtolerancija
o Profesionalumas.

o Kompetencij4 meile vaikams ir muzikai.

VIII. PRIORITETAI

o [vairiq lygirl, muzikiniq gebejimq r suaugusiqjq kurybi5kumo i5laisvinimas, ugdant
tautiSkumo ir pilieti5kumo dtasiq uZtikrinimas.

o Muzikos mokyklos kaip formalqii SvietimQ papildandio ugdymo mokyklos ir miesto
bendruomenes muzikines inteligencijos Zidinio, ugdandio muzikos klausytojo menini skoni stiprinimas.

D( PRIORITE',ry IGWENDIIIIMO PLANAS
1. Prioritetas.

Ivairiq lygiq muzikiniq gebejimq ir suaugusiqjq kurybi5kumo i5laisvinimas, ugdant tauti5kumo ir
pilieti5kumo dvasi6 uZtikrinimas
Ti}slas.
Ugdymo(si) prieinarnumo-ir kokybes uZtikrinimas, sukuriant palankiausias galimyhes ugdytiniui realizuoti
individualius gebej imus

1.1. Uidavinys. Tobulinti irpapildyti inovatyviais metodais ugdymo progftrmas, kad kiekvienas ugdytinis
mokymosi procese patirtq selang.

1.2. Uidavinys. Sudaryti sqlygas geriausiems meniniams kolektyvams, solistiams pasiruo5ti ir nuvykti i
respublikinius bei tarptautinius konkursus-festivalius.

Priemones Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai Rezultatas

Muzikinio repertuaro
atitinkandio ugdyhniq
gebdjimus ir
pageidavimus,
parinkimas.

2019-202tm. trtelektualtis
Saltiniai

Administacija,
skyriq vedejai

Ugdytiniq noras koncertuoti
tiek moky-kloje, tiek iruZjos
ribq.

Naujqugdymo
lcypdiqirformq
diegimas.

2019-2021m. IntelektualDs
Saltiniai

Administacija,
skyriq vedejai

Pagat savo gebejimus igys
auk5tesnio lygio
kompetencij as, pageres

ugdytiniq dalykiniq
paruoSimu lygis.

Priemone Terminas Leiqporeikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
partneriai

Laukiamas rezultatas
kiteri.ius

Pagal galimybes 2019-2021m. Istaisos leSos Administraciia- Pageres uedytiniu dalvkinio
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kompensuojamos

geriausiq mokiniq ir
meniniq kolektyvq
vykimo i
respublikinius bei
tarptautinius renginius
(<onkursus-

festivaliu$ i5laidos.

dalykq

mokytojai

paruo5imo ffi s, ugdytiniai
pagal savo gebejimus igys
aukStesnio lygio
kompetencijas.

AtsiZvelgianti
ugdytiniqir
bendruomenes
poreikius suburiami
nauji instrumentiniai,
vokaliniai kolekryai.

2019-2021m. [staigos 1e5os Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Aktyves koncertine veikla.
Ugdytiniai bus paskatinti
siekti auk5tesniq rezultaq,

igys auk5tesnio lygio
kompetencijas, noriau
lankys mokomqiq kolektyvq
uisiemimus, koleklyvai
pasieks profesionalesni lvei.

2, Prioritetas.
Muzikos mokyklos kaip formalqii Svietim4 papildandio ugdymo mokyklos ir miesto bendruomenes
muzikines inteligenc[jos Zidinio, ugdandio muzikos klausytojo menini skoni stiprinimas.
Tikslas.

Muzikines SvieGji5kos veiklos pldtojimas, pasitelkiant socialinius parfirerius, puoselejant tadiclias bei

2.1.Uidavinys. Stiprinti mokyklos bendruomeng bendry veiklq organizavime.

Priemone Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
parEreriai

Laukiamas rcztltatas,
kriteriius

Mokyklos rengiami
tadiciniai vie5i
ugdytiniq ir molgrtojq
koncertai. Ugdytiniq
koncertavimas

ivairiose istaigose,
dalyvavimas rajono
renginiuose.

2019-2Dlm. fstaigos leSos,

paramos ir
remejq leSos.

Administacij4
mokytojai

Pageres mokyklos
renginiq meninis lygis,
renginiai pritrauks daugiau
klausytojq

Renginiq scenarijai,
programos i5samiai
aptariamos darbo
grupese, savivaldos
institucijose prieS

rengini ir renginiui
iwkus.

2019-2021m. fstaigos le5os Administacija,
skyriq vedejai
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2,2.Uil.davnys. Vykdyti muzikos meno sklaidq, organizuojant profesionaliq atlikdjq koncertus.

x. BENDRASMOKYKLOS LESU POREIKIS rR NUMATOMT
F'INAI\SAVIMO SAT-,TNTTAT

xr. STRATEGIIUO PLAI\O IGYVENDII\IMO PRTEZTIIRA

Isivertinimo etapai

l. 2019 metai.

2. 2020metai.

3. 2021metai.

Isivertinimo nriemon6s
1. Metiniq veiklos prograrnr+ isivertinimas.
2. Vidinio isivertinimo ir iSorinio ivertinimo pagal stateginius tikslus analud.

3. Sekrnes rodikliq analizd.

Priemone Terminas L6Sqporeikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
partrreriai

Laukiamas reziltatas,
kriteriius

Sudaroma sutartis su

Lietuvos muzikos
sqiunga del
reguliaraus
profesionaliq aflikejq
koncerto rengimo.

2019-202tm. [staigos leSos. Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Muzikos klausytojq
meninio skonio
stiprinimas. Koncertuose
dalyvavusiq klausytoj q
skaidius ir jq atsiliepimai.

Savivaldybes biudZetas, i5 jo:
Skirti asignavimai
2019m. tfikst. Eur.

ISlaidos

I5 viso ISjq darbo
ufrnokesdiui

Kodas Finansavimo Saltiniai
15l Savivaldybes biudietas 536300,00 518800,00

147 Val5lybes biudZetas (pagal LRV nutarimus, prisidejimus prie
I

ES projektq)

24700,00 24300,00

141 Specialioji dotacija klases krep5eliui finansuoti 30000,00 29600,00

34 [mokos uZ iSlaikym4 Svietimo, soc. apsaugos ir kitose istaigose 52600,00 39100,00

3l [staigos pajamq apyvartines le5os 5000,00 4800,00

I5 viso: 648600,00 616600,00

Kiti Saltiniai

JJ Pajamos uZ prekes ir paslaugas 500,00

I5 viso: 649100,00 616600,00
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Strateginis nlanas gali biiti koresuoiamas

1. Pasikeitrns Salies ar savivaldybes Svietimo politikai, istatymams, finansavimo sqlygoms.

2. Kiekvieno etapo pabaigoje, atsiZvelgiant i isivertinimo ar ivertinimo i5vadas.

XII. DARBO GRUPE, RENGUSI STRATEGNI PLANA

Stategini darb4 renge darbo grupe:

1. Darius Jurgutis -molqrtojas-metodininkas, mokyklos tarybos pirmininkas;

2. Raimonda Kasparavidiute - vyr. molqrtoja fortepijono skyriaus vedejq
3. Asta Radziene - vyr. mokytoja fortepifono skyriaus vedej4

4. Liubove Surbliene - vyr. mokytoja smuiko skyriaus vedeja;

5. Vilrna Jokubaitiene - molqrtoja - metodininke, akordeono skyriaus vedeja;

6. Sabina Vauriene - vyr. mokytoj4 teorinio skyriaus vedeja;

7. Regina Stonkuviene - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

8. Antanas Kontautas - mokyklos direktorius.


