
PAKRTIOJO JTIOZO PAKALNIO MI]ZIKOS MOKYKLOS
DIREKTOR ES NIJOLES PUPINIENES

METU VETKLOS ATASKAITA

2021-01-20 Nr.

Pakruojis

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VETKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

INFORMACTJA APrE lSTArcA
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, kodas 290067470, adresas: prof. St.

U5insko g. 43 Pakruojis, mokyklos tipas- neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqli
Svietim4 papildandio ugdymo mokykla.

2020 m. pabaigoje Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje dirbo 30 darbuotojq:
. 3 administracijos darbuotoiai: direktor6, sekretord, frkvedd;
. 20 mokytojq (7 iS jq nepilnu kruviu);
' I socialinis pedagogas ir 2 jaunimo darbuotoios (Pakruojo atvirolaunimo centro darbuotojai),
' 4 aptamaujandio personalo darbuotojai: 1 kiemsargis, 2 valytojos, 1 darbininkas.

2420 m. mokyklos biudZet4 sudard 410652 Eur., i5 jq. rajono biudZeto le5os- 334037 Eur., tdvq
ld5os- 17864 Eur., mokymo 165os- 32900 Eur., valstyb6s biudZeto l65os- 25851 Eur. Rajono
biudZeto l65os panaudotos pedagogq ir kitq darbuotqq atlyginimams bei socialiniam draudimui,
komunalindms paslaugoms, materialiam turtui isigyti. Mokymo ldSos ir valstybds biudZeto l65os
buvo skirtos mokytoiq atlyginimams ir socialiniam draudimui. 15 t6vq ldsq apmokdtos prekiq ir
paslaugq isiguimo iSlaidos.

Bendras asignavimq panaudoj imas :

lSlaidq pavadinimas

403345,03
Darbo uZn-rokestis ir socialinis draudimas 365721.85
Darbo uZmokestis pinigais
Socialinis draudintas
Prekiq ir 3 r r 88,01
Medikamentq ir medicininiq prekiq bei paslaugq jsigijimo i5lai
(darbuotojq profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bekontakdiai

ir ry5ir, paslau.qu isieiiimo iSlaidos
rto iSlaikymo ir tr rto paslaugq isigijimo iSlaidos

Kvalifi kaci ios kdlimo iSlaidos
Komunalini igijimo iSlaidos 15886,81
Informaciniq technologuq prekiq paslaugq lsiguimo iSlaidos (

neSiojami kompiuteriai, kompiuteri
Kitq prekiq ir paslaugq jsigryimo i5laidos (higienos ir dezinfekcrj

riemones, spausdinimo ierius, kanceliarin6s prekd:s, benzi



Zoliapjovei, smuikas, garso kolonbld,
derinimas, kitq muzikos instrumenq
stovyklos iSlaidos 4390 Eur.)

spausdintuvas, pianinq
remontas, vaikq vasaros

Kreditoriniai isiskolinimai: 2020 -12-31 buvo 1489,69 komunalinems paslaugoms: 3 12,33 uL

elektr4, 1177,366 uZ Silum4. lsiskolinimas susidare todel. kad pastatq L. Giros g. 4

remontuojantys rangovai rreatsrskartd mokyklai u2 panaudot4 5ih"rm4 ir elektr4.

Pritraukta 165q ( projektq l65os, parama):
JRD projektas "Tas ti i5 Pakruoj e 2020" * I 6000 Eur.

JRD pro.yektas "Ko to? Ko vakar? 2019" - I 1950 Eur.

NVS projektas ,,Zingsnis po Zingsnio i didesn! s4monrngum4" * 4390 Eur.

VMI 2 proc. parama- 963,95 Eur.
15 viso: 33303,95 Eur.

Istaigos struktlra:

MOKYKLOS TARYSA

MOKINIAI IR JU UGDYMAS
Statistiniai duomenys
Mokyklole pagal muzikinro ugdynro programas ntokri:si 150 ugdytiniq - 39 berniukai 126

proc.) ir l2l mergait6 (74 proc.). Mokiniq skaidius ivairiq instrumentq klasese: fortepijono - 63

kankliq-10,akordeono-12,smuiko-14,fleitos-6,trimito-7,saksofono-11,gitaros-16
mu5amqjq- 3, vokalo 2, ankstyvoio ugdymo- 5. tS Siq mokiniq pagal rneg6jq programas mokdsi

21, kryptingo muzikinio ugdymo- 8 mokiniai. Mokiniams sudarylplrqlygcr tuoti ir tobulint

DARBO TARYBA

N,toK\"1'o.Iti
.\'l'I,ls'1"\(' I.I()s

K0I\IISIJ;\

MOKYKLOS
DIREKTORIUS

METODINE
TARYBA

[rK\.EDYS

NEFORMALUSIs
MUZIKINIS
UGDYMAS

ATVIRAS
JAUNIMO
CENTRAS

FORMALUJI svrnrlU4
PAPILDANTIS
PRADINIS IR
PAGRINDINIS

MUZIKINIS UGDYMAS

I)ARBININK.A,S
\,.,\L1'TO.IOS
KlEt!'lS.\RGIS

ANKSl'\'\''O.'O.
Nttit(il::.rLi.

KRYPI'IN(X).
SPECI;\LIO.IO
N,I(,IZIKINIo

tlGDYlv{o
PROGRA\{OS.

Bt-IRI.:,I,IAI

SO('I,\I,INI,\I
PF) ).,\(i()(i.\1.

.t,\ I rNII\{O I).\l{llt.;o'Io.l..\1.
PRO.I}]I.'I' t.i \i Y KJ.)Y'IoJ AI

I.OR'II:PIJONO. SN{l"il KO.
GlT.{ROS. I\KORDEONO.
KANKL I U. nttit,rttll.ty

NI t,IS AN{UJI ISl'R L]]\,IEN]'V.
NlI.]ZIKOS TEORI.IOS KL.\SES

6435,17Darbdaviq socialind parama pintgais (mokytoios iSeitin6 i5moka,

darbuototu nedarb ingumas)
Materialioio turto

CINT'RAI,IZT.i(II
BTIFI-\I,'IT]ItI.IA



ansamblinio grojimo igfidZius Siuose mokomuosiuose meniniuose t olet twuose- Jaunudlq chore;
pudiamqjq instrumentq, smuikininkq, gitaristq ansambliuose, fortepijoniniuose duetuose.
Neformaliojo Svietimo kolektyvus (vaikinq ansambli ir ma2qjq ansambli ,,Sypseneles") lank6 25
mokiniai.

2020m. mokykl4 baige 14 mokiniq: 8 - fortepijono, 1-smuiko,4 -akordeono, 1-kankliq
specialybes. 5 absolventai pasiliko mokykloje tobulinti muzikavimo lgfidiius pagal kryptingo
!9dvmo programQ. Viena smuiko 4 klases baigusi mokin6 sdkmingai istoro i nacionaling M. K
Ciurlionio menq gimnazij4. Sudarant s4lygas mokytis muzikos jvairiq gebejimq vaikams,
parengta specialiojo muzikinio ugdymo programa, pagalj4 prad6jo mokytis viena mokine.

Aktyviai veikd mokyklos padalinys- Pakruojo atviras jaunimo centras . Per 2020 m. jame
uZfiksuoti 1977 jaunuoliq apsilankymai, bendras unikaliq lankytojq skaidius- 253, nuolatiniq
lankytojq skaidius- 41, vidutini5kas jaunuoliq apsilankymas per dien4- 17. Jaunimo centr4 lanke
17 maZiau galimybiq turindiq, rizikos grupei priklausandiq jaunuoliq. Jaunimo centro lankytojai
suorganizavo ir ivykde 22 veiklas, dalyvavo l6 kitq organizuotq renginiq, T-iuose savanoriavo.
Karantino metu vyko bendravimas ir susitikimai nuotoliniu b[du. Pakruojo atviras jaunimo
centras vykde mobilq darb4 su jaunimu. Per metus i,.yko 132 susitikimai su jaunuoliais iS 6
Pakruoio rqono vietoviq, tame skaidiuje ir susitikimai nuotoliniu budu karantino metu.

Ugdymo rezultatai
Kiekvienam mokiniui sudaromi individualus dalykq ir grupiniq pamokq tvarkara5diai, 

]

stengiamasi, kad jie buq patogDs mokiniams, ypad vaZrn6jantiems, derinami su bendrojo ugdymo
mokyklq pamokq laiku. Mokykloje organizuojami pusmedio individualiq programq
atsiskaitymai, kuriq metu kiekvienas mokinys groja savo repertuar4, direktord ir mokytojai
aptarta, vertina rezultatus. Mokytojq tarybos posddZiuose analizuojami apibendrinti kiekvieno
pusmedio ugdymo rezultatai. Mokytojq darb4 pamokoje stebi ir vertina direktore, kolegos.
Metodind taryba aktyviai dalyvauja planuojant ugdymo turin!, koordinuoja metodiniq grupiq
darbo planavim4 ir veikl4 siekiant ugdymo derm6s, tgstinumo ir kokybds uZtikrinimo, inicryuola
mokytoiq bendradarbiavim4, gerosios patirties sklaid4.

Mokiniq ugdymas karantino s4lygomis 2O2O metais 4 mdnesius i5 9 vyko nuotoliniu
bDdu. Buvo pasirupinta, kad mokytojaiturdq kompiuterius darbui i5 namq (mokiniq aprupinimas
kompiuterine iranga buvo bendrojo ugdymo mokyklq funkcrla). Pamokos nuotoliniu budu
nebuvo tokios efektyvios kaip dirbant tiesiogiar, ypad del garso kokybd:s, nes mokiniq turimos
garso ir vaizdo priemonds ne visada buvo kokybi5kos. Tadiau bendrq mokytojq, mokiniq ir jq
tdvq pastangq deka ugdymo rezultatar nesuprastejo. Atlikus 2019- 2O2O m. m. II pusmedio
ugdymo pasiekimq analizg, pastebeta, kad dalies mokiniq !vertinimai pagerejo. Atsiskaitant uZ
pusmedio kurs4 mokiniai turdjo parengti iratsiqsti k[riniq jraSus, jie !raSus galejo kartoti tol, kol
pavyko pagroti be klaidq. Taigi rezultatai daug priklausd ir nuo vaikq stropumo bei atkaklumo.
Neabejotinai didZiulg pagalb4 suteike tdvai. Tokiu pat b[du buvo organizuoti ir baigiamieji
specialybds, solfedZio egzaminai, muzikos istorijos atsiskaitymai. Naujais mokslo metais vel
paskelbus karantin4, visi turi didesng patirti dirbti nuotoliniu b[du, tadiau jaudiasi mokiniq ir
mokytojq nuovargis. Labai suddtinga mokyti groti naujus k[rinius nuotoliniu budu, ypad
pirmokus, ankstyvojo ir specialiojo ugdymo programq mokinius.

Mokiniq pasiekimai, veikla, dalyvavimas renginiuose, festivaliuose, konkur.suose.
Pandemrlos ir karantino s4lygomis sutriko koncertine veikla, atrdeti konkursai, festivaliai Iki

karantino pradZios mokiniai dalyvavo koncertuose Vilniuie S. Vainiuno namuose (renginys buvo
skirtas E. MieZelaidiui pamineti), Pakruojo Rotary klube, Vasario l6-osios dienos koncerte
Pakruojo kultfiros centre. Mokyklos mokinius sdkmd lyde.io 8 konkursuose ir festivaliuose



Laureatq diplomus pelne geriausi n
smuikininkas J. Ga5ka, pianistes G. Kazdnaite, D. Petraityte, A. Siurnaite, G. Nikalajevaite,
solfedZio konkurso nugaldtoios L. Baltdnaitd, U. Vaitkutd, G. Gudait6, G. Kazenaite. Kai kurie
renginiai organizuoti virtualioje erdv6je: Motinos dienos, kalediniai koncertai, mokiniq pynimo
darbq paroda. Mokiniams sudarytos sqlygos dalyvauti konkursuose ir festivaliuose: iS molyklos
l65q sumokdtas dalyvio mokestis, pasir[pinta nuveZimu. Siuo metu kai kurie respubliliniai
konkursai ar festivaliai organizuojami nuotoliniu bfidu. Nors nuotoliniu bldu parengti mokinius
ir padaryti kokybiSkus vaizdo ir garso lraSus labai suddtinga, mokytojai juose dalyvauti
neatsisako.

MOKYKLOS STRATEGINIAI IR METU VEIKLOS TIKSLAI BEI JV
IGYVENDINIMAS

Strateginiq tikslq igyvendinimas
Per strateginio plano laikotarpi nuo 2019 rki 2022 m., siekiant paslaugq jvairoves,

edukaciniq aplinkq atnaujinimo, diegiant inovatyvias technologijas, yra siekiama Siq tikslq:
I. UZtikrinti geras ugdymosi ir darbo sqlygas.
2. fgyvendinti meno mokyklai keliamus edukacinius, techninius ir personalo reikalavimus.

fgyvendinant pirmqyi tiksl4, 202A melp;is prasiddjo remonto darbai pastate L. Giros g. 4,
tikirnasi, kad mokykla jame galds lsikurti 2O2l m. rugsej!. Su projektuotojais ir rangovais buvo
derinamas patalpq iSddstyrnas, reikalavimai garso izoliacijai, apSvietimui, vidaus patalpq

irengimo medZiagoms, pasirinktos patalpq spalvos, elektros instaliacijos i5d6stymas.
I5analizuotas baldq, kttos irangos, muzikos instrumentq ir aparat[ros poreikis, apskaidiuotos
galimos iSlaidos. Minimaliais skaidiavimais b[tiniems baldams lsigyti reiketq apieZ0 t[kst. eurq.
Muzikos instrumentai bfltq perkami pagal finansines galimybes. Mokytojq inovatyviam darbui
nuotolinio ugdymo s4lygomis 2020 m. nupirkti 6 kompiuteriai, garso kolon6l6s, pradetas diegti
elektroninis TAMO dienynas, pravesti elektroninio dienyno naudojimo mokymai. Nuotoliniu
budu nuolat vyko pasitarimai metodiniais, ugdymo klausimais, dalintasi patirtimi. patys
mokytojai padejo vienas kitam diegti programas, mokd jomis naudotis.

Ruo5iantis tapti meno mokykla, parengtos formalq! Svietim4 papildandio ugdymo
programos (Sokio, dailes, teatro), domimasi sios srities pedagogq pasiIla ir jq galimybdmis.

2020 metq veiklos tiks\ ir uZdaviniq igyvendinimas
2020 mebq mokyklos veiklos tikslas: Mokiniq pasiekimq gerinimas, sudarant s4lygas

mokytojq p rofes ini am augimu i i r bendradarbiavi mui.
UZdaviniai ir lrl igyuendinimas:
. Mokytoiq profesinio augimo skatinimas.
Skatinant mokytojq profbsinio aktyvumo augim4, mokykla dalyvavo LL3 projekte

,,SQlygq mokytojo profesrniam augimui sudarymas". Buvo parengtas mokyklos mokytoiq
profesinio augimo modelis. Jame numatytos jvairios priemonds: awirq pamokq vedimas'ii
stebdiimas, mokytojq dalinimasis patirtimi, geros pamokos kriterijq nustatymas. Sios veiklos ddl
karantino buvo vykdytos minimaliai, tadiau mokytojai Lymiai patobulino savo informaciniq
technologijq naudojirno igfidZius: iSmoko dirbti su Zoom,Messanger ir kitomis programomis, su
kuriomis veda nuotolines pamokas. Mokykloje diegiamas TAMO dienynai, tut daugeliui
mokytojq yta nemaLas i5S[kis. Suorganizuoti mokymai kaip naudotis Siuo dienynu, vyksta
nuolatin6s konsultacijos. Galutinis elektroninio dienyno idiegimas bus baigtas antrajame *okrlo
metu pusmetvie. M Bl_gglyyeyg nlgto I i n iuose sem i naruose, tobul i no savo dal yki nes Z in i as.



Per 2020 metus seminaruose, mokymuose ir kitokiuose kvalifikacijos kdlimo renginiuose bent
kart4 dalyvavo 82 procentai pedagogq. Lyderiq laiko projekto staZuotdse Suomrjoje ir Estijoje,
ivairiuose mokymuose dalyvavo l2 pedagogq. Sukurtas mokyklos mokytojq profesinio augimo
modelis tapo mokyklos veiklos plano dalimi. Mokyklos pedagogai sieke auk5tesniq kvalifikaciniq
kategorrjq. Atestacija r,yko suddtingornis s4lygomis, pamokos stebdtos ir vertintos nuotoliniu
b[du, tokiu pat bfldu vyko ir dokumentq analizd, atestacrjos komisijos pos6dis. Dviems
mokytoloms suteiktos mokytojq metodininkiq, socialiniam pedagogui- vyresniojo socialinio
pedagogo kval ifi kacines kategorijos.

. Mokyklos rySiq pl6tra.

Nors ir suddtingomis s4lygomis, vyko aktyvus bendravimas su muzikos, meno
mokyklomis ar kitomis institucilomis. NuoSirdus bendradarbiavimas siejo su Pakruojo kulturos
centru, Pakruojo Rotary klubu, Pakruojo J. PaukStelio biblioteka, Lietuvos rnuzikq r6mimo fondu.
Sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Joni5kio Algimanto Raudonikio meno mokykla,
Guostagalio senilnrja, Pakruojo visuomen6s sveikatos biuru, Lietuvos jaunimo organizacijq
taryba, neformalia jaunimo grupe #NorB[tlauk, projektindrs sutartys su Pakruojo kulturos centru,
Linkuvos kultfiros centru, Jaunimo reikalq departarnentu. Mokyklos AJC vykde 3 projektus: ,,Tas
ti i5 Pakruoje", ,,Ko to? Ko vakar?", ,,Zingsnis po Zingsnio ! didesnl s4moningum4". Siems
projektams gautas bendras finansavimas 33,72 tfikst. eurq, juose dalyvavo Pakruojo miesto ir
rajono jaunuoliai. AJC suorganizavo 10 susitikimq su socialiniais partneriais i5 RadviliSkio,
JoniSkio. Raseiniq taJon.l, taip pat Pakruojo visuomends sveikatos biuru, Samariediq bendrrja,
Jaunqjq policijos rdm6jq klubu. Vykdant mobilq darb4 su jaunimu, aktyviai bendradarbiauta su
Klovainiq, Sukioniq, TriSkoniq bendruomenemis.

Mokyklos veiklos kokyb6s isivertinimas.
Mokyklos vidaus isivertinimas atliktas pagal Pakruojo rajono savivaldybds neformahojo

varkq Svietimo ir jo teikejq veiklos kokybes iSorinio vertinimo tvarkos apraS4. fsivertinim4 atliko
patvirtinta darbo grup6, jame dalyvavo visi mokyojai, nuonrong i5sakd 32 r,yresniqjq klasiq
mokiniai, 27 tdvai. Buvo iSanalizuoti ir jvertinti visi rodikliai, i5skirti stipriausi ir tobulintini
mokyklos veiklos aspektai. Auk5tai ivertinti siekiami ugdymo tikslai, mokiniq pasiekimai, jq
asmenybds augimas siejant ugdym4 su gyvenimu. Ugdymas yra individualizuojamas, pritaikomas

ivairiq gebejirnq mokiniams, sudarytos s4lygos ugdytis ir specialiqjq poreikrq vaikams.
Mokykloje dirba auk5tos kvalifikacijos, nuolat siekrantys tobuldtr pedagogai. Mokykla aktyviai
bendradarbiauja su vietos bendruomene, kultfrros ir Svietimo istargomis. Pastebdta vaiko emocinj
ir intelektualinj ugdym4 skatinanti aplinka, geri bendruomenes santykiai. Atkreipos ddmesys i
tobulintinas mokyklos veiklos sritis. VidutiniSkai ivertintas griZtamasis rySys pamokoje, taip pat
kontaktai su tdvais vaikq ugdymo klausimais. Tobulinant 5i4 sriti, bus patikslinti geros pamokos
aspektai, mokiniq t6vai labiau itraukti i mokiniq ugdymo organizavim4 ir kontrolg. Fizine
mokyklos ugdymo aplinka kol kas nera gera, nes dirbama ankStose patalpose, truksta kabineq,
kitq patalpq. Baigus remont4 ir isikdlus i patalpas L. Giros g 4, 5i problema bus iSsprgsta.

INFORMACIJA APIE ISTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JV ISVADOS
Mokykloje lapkridio 11- 12 d. buvo atliktas i5orinis vertinimas. Dauguma vertinimo

veiklq (pokalbiai su direktore, mokytojais, mokiniais, tdvais, dokumentq analize, rezultaq
paskelbimas) vyko nuotoliniu b[du. Vertintojq pateiktoje iSvadoje nurodyti stiprieji ir tobulintini
veiklos aspektai. Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

l. AukSt4 kvalifikacij4, ilgametg darbo patirti turintis pedagoginis personalas.
2. Pagarba ir pasitikdiimu qrindZiami mokiniu ir mokytoiu santvkiai.



3. Mokykla atvira bendradarbiavimui su visuomene.
4. Dalykiniq kompetencijq ugdymas.
5. Asmenybds augimas, sieiant ugdymq su gyvenimu.

Tobul intini veiklos aspektai .

l. Tdvq itraukimas iveiklq planavrm4.

2. Duomenimis gristtt sprendimq pridmimas.
3. Ugdymo pasiekimq ir paZangos griZtamojo rySio stiprinimas.

AtsiZvelgiant i vertintojq i5vadas, tobulintini veiklos aspektai atsispindi 2021 metq

mokyklos veiklos plane ir direktoriaus metq veiklos uZduotyse.

PROBLEMOS IR SIULOMI PROBLEMU SPRENDIMO BUDAI, ATEITTES
PLANAI

Vyksta mokyklos pastato L. Giros g. 4 remonto darbai. Atvirasjaunimo centras laikinai

lsikflrgs ,,AtZalyno" gimnazi.jos bendrabutyie, gitaros klase iSkelta i ,,Zemynos" progimnazi.i4,

mu5amqq klasd, ,,Sypseneliq" kolektyvas dirba Pakruojo kult[ros centre. Ukvedei tenka dirbti iS

namq, nes kitur patalpq neliko. Tadiau tikimasi, kad jau 2021 m. rugs6io 1 d. mokykla isikurs
naujose patalpose. Atsiras ne tik geresn6s s4lygos muzikos pamokoms, atviro jaunimo centro

darbui, bet ir naujq meninio ugdymo programq diegimui bet tapimui meno mokykla. Kuriantis
naujose patalpose reikOs baldq (sal6s kedZiq, mokytojq kambario, klasiq, kabinetq, foie baldq),

tadiau Siq metq biudZeto projekte l65q tam nenumafta. Truksta ir muzikos instrumentq: pianinq,

gitaq, saksofonq, garso aparat[ros. Be papildomo finansavimo Sios problemos i5sprpsti nebus

galima.
Mokyklai nuolat reikalingas transportas mokiniq nuveZimui i konkursus, festivalius,

koncertus, kitus renginius, nes dalyvavimas koncertindje ir konkursinEje veikloje yra neatsiejama

uqdvmo proceso dalis.

II SKYRIUS
METU VETKLOS UznUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iklos rezultataiPasrindinia rae ver tatai

Metq
uZduotl,'s
(krliau -

uZduot-y"s)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

v6dsvsuiantis
voflinama, ar

nustat-vtos uZduotys
irTrkdVtos)

Pasiektr rezultatai ir jq rodikliai

11.
uztikrinti
ritming4
mokyklos
darb4
prasid6lus
remonto
darbams
pastate L.
Giros g. 4

Pasirfipinta, kad
laikino naudojimosr
patalpos gitaros
klasei, bfireliams,
AJC veiklai kitose
institucijose butq
kiek imanoma geriau
pritaikytos. PrieS
prasidedant remonto
darbams, galutinai
iSkraustytos patalpos
pastate L. Giros g. 4.

Netrikdomai vyksta
pamokos ir
jaunimo veikla tam
skirtose patalpose.

Pastatas L. Giros g.

4 i5kraustytas,
remonto darbus

vykdanti
organizacija neturi
pastabq del
pasiruoSimo
remontui.

Prie5 prasidedant remontui,
atlaisvintos visos patalpos L.

Giros 4 pastate. AJC paruoStos

patalpos,,AtZalyno" gimnazf os

bendrabutyj e, pasira5yta PatalPq
panaudos sutartis. Perkelti baldai

ir iranga, reikalinga centro darbui,

uZtikrinama patalpq prieZi[ra.

Gitaros klasei patalpas suteikd

,,2emynos" progimnazija.
Mu5amqlq klasd ir kolektyvas

,,Sypsen6l6s" dirba Pakruojo



kultfiros centre. Ukvedei
sudarytos s4lygos dirbti i5 namq.

I5 remontus vykdandiq statybiniq
organizaciiq priekai5tq del patalpq

neparuo5imo nebuvo. Taip pat

nesulaukta pastabq ar skundq d6l

ugdymosi sQlygq i5 mokiniq,iq
tdvq, AJC lankytojq.

1.2.

Mokytojq
profesinio
augimo
modelio
diegimas

1.3.

Mokytojq ir
pagalbos

mokiniui
specialisq
atestacijos
programos
vykdymas

I

Dalyvaujant pro.yekte

,,Lyderiq laikas 3"
realizuojamas
parengtas mokytojq
profesinio augimo
modelis: tariamasi
d6l geros pamokos
kriterijq,
organrzuojamos
atviros pamokos,
suaktyvdja mokytoiq
bendradarbiavimas
ugdymo klausimais.
Efektyvesnis
mokytoiq darbas

s4lygoja mokiniq
motyvacij4 ir
ugdymo pasiekimq
augim4.

Geros pamokos
kriterijai uZfiksuoti
metodindrs tarybos
dokumentuose.
Parengti atvirq
pamokq grafikai,
stebdjimo
protokolai;
krekvienas
mokytojas per
metus vede ir
steb6jo maZiausiai
po 1 pamok4.

{vyko maZiausiai 3

metodiniai
pasitarimai,
dalijantis
seminaruose,
mokymuose igyta
patirtimi, metodais.
Pagerdig mokiniq
ugdymo
pasiekimai.

Mokytoiai susitard ddl geros

pamokos kriterijq. Buvo parengti

atvirq pamokq stebdjimo grafikai,

tadiau tiesioginiu bfidu pamokq

stebejimq sutrukdd karantinas.

Atviras pamokas pravedd keturi
mokytojai. Metodiniai pasitarimai

kart4 per m6nesi vyko nuotoliniu
b[du. Buvo nagrin6.;amos

nuotolinio darbo aktualijos, jo
metu naudojami metodai, TAMO
dienyno diegimo patirtys.

Dauguma mokytojq (82 proc.)
dalyvavo bent viename seminare,
mokymuose, staZuot6se, kurie taiP

pat ryko nuotoliniu bfidu.

Aukitesnds
kvalifikacinds
kategorfos
siekiantys pedagogai
tinkamai pasiruoSg

atestacliai. Jq patekti
dokumentai,
praktinds veiklos
vertinimai atitinka
siekiamos
kvalifikacinds
kategorijos
kriteri.jus. Tinkamai
s utvarkyti atestacij os

Pagal

perspektyving
atestacijos
program4 2020 m.

atestuoti 3

pedagogai: I

vyresniolo
socialinio
pedagogo ir 2
mokytojo
metodininko
kvalifikacindrns
kategorijorns.

Vykdyti pedagogq atestacry4 tapo
sud6tinga d6l darbo karantino
sqlygomis. Suddtinga vesti ir
steb6ti pamokas nuotoliniu b[du,
nes garso kokybe priklauso nuo
turimos aparat[ros. Tadiau
mokytojai lveike sunkumus,
atestaci.ia lvyko gana sklandZiai,
s6kmingai, visq pedagogq veikla
buvo ;vertinta teigiamai, jiems
suteiktos siektos kategoriios.



Iliduotvs. neivvkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatytq rizikq fiei tqLlg-Elfyg
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1
))
2.3.

2.4.
2.5

)

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
vcik los rez-u11a tants)

IU SKYRIUS
GEBEJIMq ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FT]NKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareirybds apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

UZduot-vs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.l.Elektroninio TAMO
dienyno diegimas

@s suteikia galimybg efektyviau, operatyviau

informuoti mokinius bei 1q tdvus apie mokymosi pasiekimus,

namq darbus, pateikti kit4 reikaling4 infomracij4. Tai ypad

aktualu dirbant nuotoliniu b0du. {vyko mokytojq mokymai, i5

tevq leSq mokytojq darbui nupirkti 6 ne5iojami kompiuteriai'

VisiSkas dienyno ldiegimas, jo galimybiq iSnaudojimas bus

tgsiamas 2A2l metais.

3 2. S4lygq mokytojq
nuotoliniam darbui
sudarymas

PrastdeJus karantinui ir nuotoliniam darbui su mokiniams,

atsirado sunkumq del kompiuteriq trflkumo, del darbui

naudojamq programq naudojimo. SprendZiant 5i4 problem4 buvo

nupirkti 6 ne5iojami kompiuteriai, mokytojaiapmokyi dirbti su

Zoom, Messanger programomis, pradetas diegti elektroninis

dienynas. Naudojantis Zoom programa, vyko reguliar[s
pasitarimai su mokytoiais lvairiais su ugdymu susijusiais

klausimais.

veiklos uiduo ir rezultatai

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rczultatq vcrtinimo rodikliai
ikuriais vadovau.i tuttis vcrtinanla.

ar nustatl(os uZduotYs !r'-vkd
Siektini rezultatai

Pa4'mimas atitinkamasVcrtinimo kriterrlai
ildoma, aptariant ataskai

komis!os
dokumentai.

huvo atlikta



I * nepatenkinamai:
2 - patenkinamai;

3 - gerai:
4 - labai eerai

5 l. lnfomraciios ir situaciios valdvmas atliekant funkciias tr 2a 3r 4+
5.2. Istekliq (Zmogi5kqjq. laiko ir matcrialiniq) paskirstymas tr 2a 3+ 4a
5.3. Lvde n stcs ir vadovavimo cfekt-r,vutnas D 2a 3+ 4n

-1.+. Ziniq, gebe.jimq ir ighdZitl panaudojimas. atliekant lunkcgas ir
siekiant rezultatq

ln 2o 3+ 4n

5 . 5 . Bendra s i vertin i mas ( p az-l'minr a s v i durkis ) ln 2n 3+ 4t

6.

IV SKYRIUS
PASTEKTU REZULTATU VYKDANT UZOUOTTS ISIVERTINIMAS lR

KOMPETENCIJ U TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAT IR RODII(LrAI

8. Kiq metq uZduotys
(nustatomos

Pasie rezultatrf vykdant uZduotis isivertinimas

UZduod it1 iv--vkd1'mo a praS1,mas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1 . Visos uZduot-vs iv1'kdy,'tos ir i,irSiio kai kuriuos sutartus vcrtinimo rodiklius Labai gerai D
6.2. UZduotys i5 esmes iq'kdytos arba viena nelv-vkdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Gcrai t

6.3. Ivvkdvta ne nraiiau kaip puse uZduodiu pagal sutartus vertinimo rodiklius Patcnliinamai fI
6.4. Puse ar dau.qiau uZduo['s nefr'1.kd1'ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenliinantai D

kurias no
7. I . Mokyklos vidaus kontrolEs igyvendinimas.
7 2 Elektronrnio dien lmas.

ne nraziau kaip i ir ne iarr kaip 5 LrZdrrott's)

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
81 Mokytojq
profesinio tobul6jimo
modelio atnaujinimas
ir igyvendinimas

Tiksl ingas kvalifi kacij os

k6limo planavimas, kuo
daugiau mokytojq itraukiant
i bendn5q ir dalykiniq
kompetencijq tobulin imE.

Mokyto.jus geros ios pati rti es

sklaida mokykloje, regione.

I,rykg individual[s pokalbrai su

mokytojais, parengtas mokytojq
kvalifi kacijos kdlimo planas.

Kiekvienas mokytojas dalyvavo bent
viename seminare, mokymuose ar

staZuot6j e. Bent vienas kiekvienos
metodinds grupds mokytojas pasidalijo
gerqla patirtimi. Visi mokytojai
tinkamai naudojasi TAMO dienyno
galimyb6mis.



8.2. Ugdymo
programq ir ugdymo
plano atnaujinimas

Siekiant lforminti
pagrindinio muzikinio
fomrahy! Svietim4
papildandio ugdymo (FSPU)
programq 4 metq mokymosi
trukmg, atnaujinti
pagrindinio muzikinio
F'SPU visq dalykq
programas, parengti

oatobul inta uqdvmo plana.

Parengtos naujos pagrindinio
muzikinio fSPU programos 4 metq
mokymositrukmei iki.
Ugdymo planas 2021- 2022 mokslo
metams atitinka atnaujintq ugdymo
programq reikalavimus.

8.3. Tevq itraukimas I
vaikq ugdym4 ir
mokyklos veiklq
planavim4

Didesnd tdvq atsakomybd uZ

vaikq ugdym4, didesne jq
ftaka planuojant mokyklos
gyvenin-r4.

Su kiekvieno mokinio t6vais aptartas

individualus ugdymo planas, ugdymo

rezultatai, ugdymo(si) gerinimo
gal imybds. Tdvai dalyvauja planuojant

ir organizuojant mokyklos ugdom4sias
ir koncertines veiklas. Dauguma tevq

domisi savo vaikq ugdymosi
rezultatais naudodamiesi TAMO
dienynu.

8.4. Ugdymo proceso
perkdlimas ! naujas
patalpas L. Giros g. 4

Nuo 2021 m. rugsdjo I d.

ugdymo procesas vyksta
naujai suremontuotame
pastate, kuriame sudarytos
geros s4lygos visq mokytojq
ir mokiniq darbui.

Pasibaigus remonto darbams, naujos

patalpos paruoStos nT okyklos darbui,

tinkamai sutvarkyta aplinka. PerveZti

esamr kokybiSki baldai, iranga,
instrumentai. Pagal mokyklos
finansines galirnybes nupirkti naui i

baldai, kitos priemon6s. Patalpos

atitinka higienos reikalavimus.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali b[ti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildorna sudcrinus su Svietimtt i vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS TR SIfTLYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: Mokyklos direktord Nilole Pupinien6 ivykde
numatytas 2O2O m. uZduotis ir kai kurie sutartivertinimo rodikliai buvo vir5yti. Buvo uZtikrintas

ritmingas mokyklos darbas prasid6jus remontui, dirbant nuotoliniu b0du karantino s4lygomis.

Pasirfipinta kompiuteriq mokytojq darbui isigijimu, mokymais, inovacijomis. Sifilome direktor6s

Nrjolei Pupinien6s 2020 m. veikl4 vertinti labai gerai ir vieneriems metams nustatyti 5i vertinim4

atitinkanti pareigines algos kintamosios dalies dydi.

9.1 . Gali vdluoti remonto darbai ir pastato prldavin-ro procedlrros.

9.2. Gali trukti finansavimo b[tinq baldq ir kitq priemoniq isigrlimui.
93.

Mokyklos tarybos pirminink6 Svajond Stulgaitienb 2021'01 '29



11. lvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(r,alstvbines Svietiurt'r istaigos saviuiulio (paraSas) lvardas ir pavalde) (lata)
lciscs ir parcigas !gvvcndintndios ittstitr"rciios
(dalvviq susirinkimo) igalioto asmcns parcigos.
sar,rvald-vbes ivietimo istargt.rs atveju - uteras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Sr'ictimo jstaigos vadovo parcigos) (pzu'aias) (r'ardas ir pavarde) (dala)


