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Rokiškis 
 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

 Pagrindiniai strateginiai tikslai , sudaryti sąlygas jaunimui gauti kokybišką ugdymą , didinti 

mokymosi patrauklumą ir efektyvumą. Užtikrinti mokymosi kokybę sudaryti sąlygas mokytis 

visą gyvenimą. Aktyvinti mokytojų metodinę veiklą. Ugdymo kokybei gerinti būtina jauki, saugi, 

patraukli aplinka , kuri tenkintu mokyklos bendruomenės poreikius, kur būtų teikiamos žinios ir 

ugdomi įgūdžiai, informavimo sistemos kūrimas, vykdomi. 

Mokykla (atsižvelgus į ŠMM ministerijos rekomendacijas)  dirba pagal  

PAGRINDINIO ŠOKIO FORMALŲJĮ  ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMĄ  

Programos tikslas – plėtoti mokinių šokio gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas, įgytas pradinio 

šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje.  

 Programos uždaviniai: 

1. ugdyti ir plėtoti šokio kūrybiškumą;. 

2. plėtoti mokinių sceninę patirtį; 

3. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančius pasirenkamuosius 

dalykus. 

 Programos branduolį, kuris mokiniams yra privalomas, sudaro šie dalykai: 

1. klasikinis šokis; 

2. sceninis šokis; 

3. sceninio šokio ansamblis. 

 Rekomenduojami šie pasirenkamieji dalykai: kompozicija, vaidyba, šokio istorija,  duetinis 

šokis, muzikos instrumentas, dainavimas, audio-vizualinis menas ir kiti. 

Metinės veiklos rezultatai: 

2018 m. veiklos programoje užsibrėžtus tikslus, mokyklos bendruomenė įvykdė gerai 

Mokyklą baigė 23 priimtas 21 mokinys. Mokykloje mokosi 208 Rokiškio miesto ir rajono 

mokiniai.  

  Mokiniai ir mokytojai surengė muzikinius koncertus , muziejuje ir senelių namuose. Liaudiškų 

šokių ansamblis „Nemunėlis“ dalyvavo vasaros stovykloje mokiniams „ Gyvename šokio ritmu“,  

Lietuvos dainų šventėje, koncertavo, Kupiškyje, Rudaminoje, parodė programą Rokiškio 

visuomenei miesto šventės metu. Šiuolaikinio šokio grupė „Fiesta“  dalyvavo Rokiškio miesto 

renginiuose, tarptautiniame festivalyje Taline, respublikiniame festivalyje Marijampolėje.   
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      Rokiškio choreografijos mokyklos mokiniai dalyvavo miesto ir rajono renginiuose. Mokyklos 

baigiamasis koncertas skirtas Lietuvos valstybės 100- mečiui, „Lietuva mana“ rodytas miesto 

bendruomenei. 

Vyko neakivaizdinės NVŠ programos mokyklos mokiniams “ŠOKIO ARCHITEKTŪRA”,  I- II 

sesijos. 

Pradėtos naudoti ES projekto lėšos "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas". 

Prasidėjo darbai ir viešieji pirkimai :  1.Pritaikoma vieną šokio klasę audio - vizualinio meno 

pamokoms vesti. 2. Įsigyti nauji muzikos instrumentai. 3.Ruošiamas audio-video aparatūros 

įrengimas kiekvienoje klasėje. 
 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1. Pasiruošti 

įvedamai mokytojų 

etatinio apmokėjimo 

už darbą tvarkai. 

Vykdyti 

vyriausybės 

nutarimus dėl :  

nuo 2018 metų 

rugsėjo 1 dienos 

pradedamo 

įvedinėti mokytojų 

etatinio 

apmokėjimo už 

darbą modelio. 

Keičiamos mokytojų darbo 

sutartys. Nustatomi 

darbuotojų darbo krūviai. 

Įgyvendintas 

etatinio 

apmokėjimo už 

darbą modelis. 

1.2. Stebėti 

parengtas darbuotojų 

metinės veiklos 

užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius 

B, C lygio 

pareigybių 

darbuotojams. 

Įgyvendinti 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo nuostatas 

Metinių užduočių, siektinų 

rezultatų įgyvendinimo 

stebėsena. 

Įgyvendintos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo 

nuostatos. 

1.3. Gerinti 

mokyklos 

infrastruktūrą 

Įgyvendinti 

investicinį 

projektą: Vaikų ir 

jaunimo 

neformalaus 

ugdymosi 

galimybių plėtra 

Rokiškio rajone. 

Skelbiami viešieji pirkimai 

muzikos instrumentų , baldų 

audio įrangos įsigijimui ir  

mokyklos vidaus patalpų 

remontui. 

Pradėtas 

įgyvendinti ES 

investicinis 

projektas. 

1.4. Mokyklos 

veikos gerinimas ir 

efektyvumo 

didinimas 

Paruošti metinio 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

projektą. 

Parengtas metinio veiklos 

plano įgyvendinimo 

projektas. 

Projektas 

svarstytas ir 

patvirtintas 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Mokyklos infrastruktūros gerinimas. Dėl nenumatytų aplinkybių (Rokiškio r. 

savivaldybės administracijos nupirktų remonto 

darbų atidėjimo ) patalpų remontas nukeltas į 

2019 m. I ketvirtį. 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Anksčiau laiko skelbiami viešieji pirkimai 

muzikos instrumentų , įsigijimui. 

Įgyvendinant investicinį projektą: Vaikų 

ir jaunimo neformalaus ugdymosi 

galimybių plėtra Rokiškio rajone. 

Mokykla įsigijo naujų muzikos 

instrumentų  už 9150 e. 

3.2. Gautas finansavimas Rokiškio choreografijos 

mokyklos ir Vilniaus  LOW Air šokio mokyklos 

programai. 

Vyko neakivaizdinės NVŠ programos mokyklos 

mokiniams “ŠOKIO ARCHITEKTŪRA”,  I- II 

sesijos 

Šokio architektūros programa jungia 

įvairių judesio šakų kryptis, įtraukia į 

veiklas šokio srities neprofesionalus, 

mokinius, bei profesionalus lektorius ir 

profesionalius atlikėjus. 

Programos dalyviai susipažino su 

profesionaliais menininkais, 

aukščiausiais apdovanojimais 

įvertintais, aktualiais jaunimui savo 

tematika spektakliais. Pažintis su šokio 

spektaklių kūrėjais, kultūrinėmis 

veiklomis, profesinėmis galimybėmis ir 

scenos meno produktais prisidėjo prie 

jaunų žmonių kultūrinio ugdymosi 

kompetencijų ir netgi profesinio 

pasirinkimo. 

3.3. Vaikų vasaros poilsio organizavimas . 

Gautas finansavimas kūrybinei vasaros stovyklai 

mokyklos mokiniams „ Gyvename šokio ritmu“. 

Stovykloje dalyvaujantys jaunuoliai 

susipažino su sceninės kultūros, judesio, 

teatro, grimo (makiažo) paslaptimis 

gebėjo tinkamai atrodyti, bei judėti 

atlikdami šokio kompozicijas scenoje ir 

netradicinėse erdvės, jaunuoliai gebėjo 

perteikti reikiamą nuotaiką ir 

susitvarkyti su kylančiomis emocijomis, 

jauduliu.  

   Stovyklos metu dalyvavo Lietuvos 

dainų šventės - 2018 ansamblių vakaro 

šokių programoje, Vilniuje kalnų parke 

ir parodė ją Panevėžio ir Rokiškio 

miesto šventėse.  
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai   x 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Tobulinti kompetencijas susijusias su projektine veikla. 

6.2. Tobulinti švietimo įstaigos valdymo kompetencijas. 
 

________Direktorius_______             _______                  __Arūnas Skardžius_         2019-01-15   
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

_Mokyklos tarybos pirmininkė           __________              _________________   
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                             (vardas ir pavardė)             (data) 

įgaliotas asmuo). 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

 įgalioto asmens pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas       ______________________ 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 
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Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Sutelkti mokyklos mokytojų  

tarybą 2019–2020 m. m. veiklos 

plano parengimui. 

Sudaromos sąlygos siekti 

asmeninės pažangos 

įvairių gebėjimų ir  

mokiniams. Daugelis 

tėvų (globėjų) ir mokinių 

patenkinti savo 

mokymosi pasiekimais ir 

asmeninio tobulėjimo 

mokykloje galimybėmis. 

Veiklos planas parengtas, 

suderintas su mokyklos taryba. 

9.2. Inicijuoti mokyklos 30 -tojo 

gimtadienio renginius ir telkti 

gimnazijos bendruomenę jiems 

įgyvendinti. 

Mokyklos istorijos 

puoselėjimas, vardų 

garsinimas, teigiamo 

įvaizdžio formavimas 

2019 m. balandžio mėn. 

mokyklos bendruomenė 

organizuoja 3 renginius  

30 -mečiui paminėti. Kartu su 

mokiniais į renginius 

įtraukiama miesto 

bendruomenė, garsūs mokyklos 

buvę mokiniai. 

9.3. Suburti komandą mokyklos 

bendruomenę aktyviai dalyvauti 

„Rokiškis kultūros sostinė – 

2019“ renginiuose. 

Šokio meno tradicijų 

Rokiškyje garsinimas. 

2019 m. balandis paskelbtas 

šokio mėnesiu, vyks teminiai 

renginiai. 

9.4. Gerinti mokyklos 

infrastruktūrą. 

Pabaigti įgyvendinti 

investicinį projektą: 

Vaikų ir jaunimo 

neformalaus ugdymosi 

galimybių plėtra 

Rokiškio rajone. 

Įkurti audio-vizualinio meno 

laboratoriją, aprūpinti šokio 

klases naujais instrumentais, 

vaizdo ir garso priemonėmis. 

9.5. Suburti komandą mokyklos 

2020–2023 m. strateginiam 

planui parengti, jai vadovauti 

Mokyklos vizija yra reali,  

veiklos perspektyva 

priimtina bendruomenės 

nariams. 

Į strateginio plano rengimo 

procesą įtrauktos visos 

mokyklos savivaldos 

institucijos, socialiniai 

partneriai. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybės). 

10.2. Kitų institucijų įsipareigojimų ar sutarčių nevykdymas ar vėlavimas. 

10.3. Nepakankamas finansavimas. 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

įgalioto asmens pareigos) 

 

Susipažinau.  

 _____Direktorius_______                 ______                         Arūnas Skardžius                
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


