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I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ISTAIGA

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, kodas 290067470, adresas: L. Giros g.4,
pakruojis, mokyklos tipas- neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla.- 
2021m. pabaigoje Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje dirbo 31 darbuotojas:

. 3 administracijos darbuotojai: direktore, seketord, [kvede;

. 2l mokytojas (7 i5 jq nepilnu kr[viu);

. I socialinii pedagogis, 2 3aunimo darbuotojos (Pakruojo atviro jaunimo centro darbuotojai);

. 5 aptarnaujandio personalo darbuotojai: I kiemsargis, 3 valytojos, 1 darbininkas.

2021 m. mokyklos biudZet4 sudare 461251 Eur., i5 jq: rajono biudZeto le5os- 384326 Eur., tevq

lesos- 17600 Eur., mokymo leSos- 35000 Eur., valstybes biudZeto le5os- 20000 Eur., valstybes

biudZeto l€$os vasaros stovyklai- 4325 Eur. Rajono biudZeto le5os panaudotos pedagogq ir kitq

darbuotojq atlyginimams bei socialiniam draudimui, komunalinems paslaugoms. Mokymo le5os ir

valstybes UiuAZeto lesos buvo skirtos mokl.tojq atlyginimams ir socialiniam draudimui. I5 tevq leSq

apmoketos prekiq ir paslaugq isigijimo i5laidos.

Bendras asignavimg panaudoj imas:

ISlaidg pavadinimas Panaudoti
asignavimai

ISlaidos 461251

I Darbo uZmokest s ir socialinis draudimas 398202

l.l Darbo uZmokest s pinigais 392264

1,2 Socialinis draud mas 5938

2 Prekiu ir paslausu isieiiimo i5laidos 59533

1.2.1 Medikamentq ir medicininiq prekiq bei paslaugq
(darbuotoiu profi laktiniai sveikatos tikrinimai, kaukes,

isigijimo iSlaidos

veido skydeliai)
477

1.2.2 RvSiu irangos ir rySiq paslaugq isigijimo i5laidos 1210

r.2.3 lran sporto i Slaikymo i r transporto pasl au gtljllgu imejllglqgq 150

1.2.4. Kvalifikac os kelimo i5laidos 290

1.2.5 Komunalin u paslaugu is giiimo iSlaidos 14450

1.2.6 Informaci
ne5iojami
prieZitira,

niq technologijq prekiq ir paslaugq

kompiuteriai, spaudintuvas, TAMO
spausdintuvu kasetes)

isigijimo i5laidos (4
dienynas, kompiuteriq

3360

1.2.7 rit.t p."ki.t ir paslaugq isigijimo islaidos: baldai naujoms mokyklos

patalpoms (16 spintq,6lentynos,2 dideles sienines spintos, 10 stalq, l6

mokykliniq suolq komplektq, 150 kedziq salei, r[bines pakabos.

sedmai5iai ir kt.), Laliuzes langams, Saldytruut, higi.not i. d

39544

I



priemones, valytojq darbo

kanceliarines prekes, benzinas -priemones, 
spausdinimo PoPierir

Zoliapjovei, pianinq derinimas, smulki

to.los i5eitine iSmoka'

darbuotoit] nedarbin

I5 viso

Kreditoriniai isiskolin imai:2021-12-31buvo 880,41 Eur.: uZ elektros energij4 140,41,VSD

mokestis 740 Eur.

Pritraukta l65U ( projektq leSos, parama):

JRD projektas "Tas ti i5 Pakruoj e 2021" - 16000 Eur'

JRD moLilaus darbo projektas "Ko to? Ko vakar? 2021' - 16000 Eur'

NVS projektas ,,Gaudom vasar4 pajfiryje" - 4325 Eur'
Erasmus + projektas ,,O.N.L.I.N .Eo'- 27732 Eut.
VMI 1,2 proc. parama- 1300,35 Eur.

Savivaldybes parama minkStiems baldams- 1000 Eur'

I5 viso: 66357,35 Eur.

fstaigos struktfira:

MOKYKLOS TARYBA

CENTRALIZUOTA
BUHALTERIJA

DARBO TARYBA

MOKYKLOS
DIREKTORIUS

FoRMALUJI Svlnrrnr4
PAPILDANTIS
PRADINIS IR
PAGRINDINIS

MTIZIKINIS TIGDYMAS

DARBININKAS
VALYTOJOS
KIEMSARGIS

ANKSTYVOJO,
MEGEJU,

KRYPTINGO,
SPECIALIOJO
MUZIKINIO
UGDYMO

PROGRAMOS,
BURELIAI

SOCIALINIAI
PEDAGOGAI,

JAI.]NIMO DARBUOTOJAI,
PROJEKTV VYKDYTOJAI

FORTEPIJONO, SMUIKO,
GITAROS, AKORDEONO,
KANKLIU, rudr,e'uqn7

rrauSeullJt7 ISTRUMENTU,
MUZIKOS TEORIJOS KLASES



II SKYRIUS
MOKINIAI IR JV UGDYMAS

Statistiniai duomenYs
Mokykloje pagal iuzikinio ugdymo programas mokesi 154 ugdytiniai'42 berniukai (27

proc.) ir ll2,,,".eulii,+"(73 proc.). uolinlq sfaidius ivairiq instrumentq klasese: fortepijono - 63,

iluntiiq-9,akor-cleono-l4,smuiko-tt,fleitos-5,trimito-6,saksofono-12,gitaros-16'
musamqjq- 6, vokalo- 2, ankstyvojo ugdymo- 7, specialiojo ugdymo- 2. I5 Siq mokiniq pagal

megejq progrurnu. mokesi -22,kryptingo'muzikinio ugdymo- 8 mokiniai. Mokiniams sudarytos

,qfigo, mulikuoti ir tobulinti ansamblinio grojimo igudZius Siuose mokomuosiuose meniniuose

kole"ktyvuose: jaunudiq chore, pudiamqjq initrumentq, smuikininkq, gitaristq ansambliuose,

fortepijoniniuose duetuose, vokaliniuose iniambliuose. Pradejo veiktivizualinio_dizaino b[relis.

Aktyviai veike mokyklos padal inys- Pakruojo atviras jaunimo centra s. P et 2021 m' jame

uZfiksuoti 24i6 jaunuoliq apsilankymai, bendras unitutiq lankytojq skaidius-.235, nuolatiniq

lankytojq skaidius- 56, viduiini5kai jaunuoliq apsilankymas per dien4- 35. Jaunimo centr4 lanke

20 maLiaugalimybiq turindiq, sunkumus patiiiandiq jaunuoliq. Centro lankytojai suorganizavo 31

lvykdytas.r.it tur, dalyvavo iZ titq organizuotq renginiq,8-iuose jq savanoriavo' |gyvendintos 3

itoryltor. 2021m.pruaZio;. AJC dirbo nuotoliniu b[du, veliau kontaktiniu bfldu. Pakruojo atviras

jaunimo centras vykdo mobilq darbQ 6 kaimiskose vietovese: Triskoniuose, Sukioniuose,

Klovainiuose, Guostagalyje, Rozalime, Palvitinyje. Per metus ivyko 144 susitikimai su Siq

vietoviq jaunuoliais, tirn. rt utiuje ir susitikimai nuotoliniu bfldu karantino metu. Unikaliq jaunq

Zmoniq, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas vykdant mobilqi!darb4 su jaunimu, skaidius -
70. Jaunq Zmoniq, iu kuriais vykdomos veiklos, nukreiptos iindividualq darbq, skaidius -42'2021
m. pakruojo atviias jaunimo centras igyvendino projektus: finansuojami i5 JRD,,Tas ti i5 Pakruoje

2OZ0 - 2021,, ir Ko to? Ko vakar? 2)l2l* ; Erasmu5 + projekt4 ,,O.N.L.I.N.E6' ; i5 NVS lesq

vaikq vasaros stovykloms finansuojam4 projekt4 ,,Gaudom vasar4 paj[ryje".

Ugdymo rezultatai
fgokiniq ugdymas 2021 metais vyko tiesioginiu arba nuotoliniu bDdu atsiZvelgiant i

epideming situacijq] r..gu.r.4. Visi ,ot yto;ui aprtipinti kompiuteriais nuotoliniam darbui'

daznu atveju grupines pimokos (solfedZio, muzikos istorijos) vyko miSriu budu, kai dalis mokiniq

mokesi klaseji, dalis jungesi nuoioliniu bfldu. Pamokos nuotoliniu b[du nebuvo tokios efektyvios

kaip dirbani tiesioglai, ypad del garso kokybes, nes mokykla neturi specialiai pritaikyq

informaciniq technJlogi;,1prie-oniq, o mokiniq turimos garso ir vaizdo priemones ne visada yra

kokybiSkos. ki.Wi.ru], mokiniui sudaromi individualls dalykq ir grupiniq pamokq tvarkara5diai,

stengiamasi, kad jie b[tq patogfis mokiniams, ypad vaZinejantiems, derinami su bendrojo ugdymo

mot<-yt tq pamokq laiku.'Bend-rojo ugdymo motyklose del mokiniq srautq reguliavimo atsiradus

ilgosioms'pertraukoms, dauguniai rno[iriq pamokos baigiasi veliau, i muzikos mokykl4 daLnas

gili ut"iti iit t+.:o ,aI., tode"l vyresniqjq tciaiiq mokiniams pamokos muzikos mokykloje karta.is

iZsitgsia iki 20 ual. iormalqii 5viet1m4 papildandio muzikinio ugdymo programq mokiniq

lvertinimai yra geri: specialybeiiinstrumento) jvertinimo vidurkis 2- 7 klasese 2020- 2021 mokslo

metais buvo 8,68, ,oif"dzio- 8,25, muzikos istorijos (5- 7 klasese)- 8,38. Devyniq mokiniq visq

dalykq pasiekimai lvertinti desimtukais, tai: D. Steponaite, A. Siurnaite, G. Kazlauskaite, M'

lurlvi8i-Ute, D. Dargis, G. Kazenaite, G. Gudaite, E. Paslavidiilte.

2021 m.n1"oo-yt ta baige l5 mokiniq: 9 - fortepijono,2- smuiko, 2- fleitos, 1 - akordeono,

l- saksofono specialybE. b abiolventai pasiiiko mokykloje tobulinti muzikavimo igfldzius pagal

kryptingo muzikinio ugdymo ptograr4. Viena absolvente istojo mokytis muzikos i Lietuvos

muzikos ir teatro akadJmijos (tuipeaor fakultet4. Tarp Siq mokyklos absolventq yra ne vienas



konkursq laureatas, festivaliq, koncertq dalyvi; paZymetini K. Zaidenko, G. Gudaites, E'

Paslavidi[tes, G, Kazenaites pasiekimai.

Mokiniq dalyvavimas renginiuose, festivaliuose, konkursuose.
Dalyvavimas koniertuor., ."ngiriuose, konkursuose, festivaliuose yra neatsiejama ugdymo

p.o""ro dalis. pandemijos ir karantino s4lygomis nemaLai konkursq, festivaliq vyko nuotoliniu

tuar. vtot ytojai turejo ne tik parengti mo[inius, bet ir pasirDpinti kokybiSkais garso ir vaizdo

iraSais, juos ilelti ! interneting plffirmq. {detas darbas atne5e gerq rezultatq. Konkursuose,

festivaliuose nuotoliniu ir tiesioginiu b[du dalyvavo 46 mokiniai, i5kovoti 28 apdovanojimai'

pianiste Guste Martinaityte konkJrse,,iiurlionio jlra" laimejo Grand prix, 13 mokiniq apdovanoti

I vietos laureatq diplomais, 8- ll vietos, 3- III vietos diplomais. Per202l metus mokyklos mokiniai

dalyvavo 18 lvairiq renginiq, koncertq. PaZymetinas mokyklos naujo pastato atidarymo renginys

rugse.lo l-q)'q, pianisto Roko Zubovo meistriSkumo pamokos mokyklos saleje, projekto

,,Muiikiniui iudenys" koncertas su Siauliq kameriniu orkestru ,,Cametata Solaris'o Pakruojo

kult[ros centre, Advento vakaras. Mokykloje vykusiame Pakruojo jaunimo apdovanojimq

renginyje ,,Jaunosios ZvaigZdutesoo nominacij4 ,,Metq muzikanteo' pelne trys m-okyklos atstoves-

,uiit unt"r E. PaslavidiUte ir G. Gudaite, jaunimo centro lankytoja V. Sakalauskaite.

III SKYRIUS
MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI BEI JU IGYVENDINIMAS

Strateginiq tikslq igyvendinimas
2O2l metais didZiausias demesys skirtas strateginiam tikslui- uZtikrinti geras ugdymosi ir darbo

s4lygas. Siam tikslui lgyvendinti buvo i5kelti uZdaviniai:

o {rengti uZsiemimams, koncertams, jaunimo veiklai patalpas, atitinkandias higienos

reikalavimus pastate L. Giros g. 4.

o Atnaujinti mokyklos materialinqbazE,
o Sudaryti s4lygas mokytojq inovatyviam darbui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Visus metus vyko remonto darbai pastate L. Giros g. 4. Teko riipintis patalpq iSdestymu, darbq

kokybe, parinkti medZiagas, priemones patalpq irengimui. Gavus papildomq savivaldybes finansavim4,

parinkti ir uZsaklti baldai ir kitos priemones visoms mokyklos patalpoms' Darbams veluojant, prie5 rugseji

teko kraustytis i ne visai baigtas remontuoti patalpas (veike tik viena laiptine), o darbai tqsesi jau mokslo

metq pradZioje. pavyko uZtikinti, kad ugdymas ir tebesitgsiantis remontas netrukdytq vienas kitam, kad

biitq uZtikintas mokiniq ir darbuotojq saugumas. NeZitirint laikinq sunkumq, ugdymo sqlygos Lymiai

pagerejo. Klases erdvios, Sviesios, Siltos, kiekvienas mokytojas turi savo kabinet4. Atviras jaunimo

centras (pAJC) isikfire keturiose erdviose patalpose, jq veiklos vyksta ir foje bei mokyklos

koncertq ir Sokiq salese. {rengti du5ai, kuriais gali naudotis centro lankytojai, mokiniai,

darbuotojai. Jei muzikos mokyklos mokiniams tenka palaukti pamokos, jie gali laik4 leisti

atvirame jaunimo centre, ruo5ti pamokas.

Atnaujinant mokyklos materialinE bazg, nupirkta l6 spintq, 6 lentynos, 2 dideles sienines

spintos, l0 stalq, l6 mokykliniq suolq komplektq, 150 kedZiq salei, rtibines pakabq. Mokiniq

poilsio zonoms isigyta sedmai5iq, staliukq, sofq, foteliq' Kadangi daugumos klasiq langai yra

pietineje pastato puseje, sumontuotos Zaliuzes langams. frengtas jaukus mokytojq kambarys,

artistq kambarys.



Mokytojq inovatyviam darbui papildomai isigyti 4 kompiuteriai, spausdintuvas. Dabar

visi mokytojai turi kompiuterius su interneto prieiga, gali juos naudoti darbe, pildyti TAMO

dienyn4. Tiesa, dalis kompiuteriq jau seni, todel planuojamas nuoseklus jq atnaujinimas. Karantino

ar ekstremalios situacijos metu vyko ne tik nuotolines pamokos, bet ir bendravimas su mokytojais,

pasitarimai, posedZiai. Mokytojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose, seminaruose,

konkursuose, festivaliuose.
IV SKYRIUS

2021 METU VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR JU IGYVENDINIMAS
Veiklos tikslas: Ugdymo pasiekimq ir paZangos griZtamojo ry5io stiprinimas'

UZdaviniai:
1. Ugdymo pasiekimq ir paZangos griZtamojo ry5io stiprinimas

2. Mokytojq profesinio tobulejimo modelio atnaujinimas

3. Ugdymo programq ir ugdymo plano atnaujinimas

4. Tevq itraukimas ivaikq ugdym4 ir mokyklos veiklq planavim4.

Kiekvienam mokiniui sudarytas individualus ugdymo planas atsiZvelgiant ijo gebejimus,

galimybes, muzikini skoni. Visq pamokq metu vyksta nuolatine refleksija aptariant kfirinio,

ki"kri"nor kUrinio frazes grojimo niuansus. Susitikimq su tevais metu aptariami vaiko tezultatai,

ieskoma keliq vaiko sekmei. Muzikos mokyklos darbo specifikoje svarbiausi yra rezultatai,

atsispindintys mokiniq atsiskaitymq, perklausq, egzaminq metu, po kuriq visada vyksta aptarimai,

diskusijos, pasidalinimas patirtimis, pastebejimais. Atliekama ugdymo rezultatq analize ivairiais
pjUviais- pagal klases, specialybes, dalykus, svarstomos nesekmiq prieZastys, dalijamasi sekmes

patirtimis. Mokytojq taiybos posedZiq ir metodiniq pasitarimq metu aptariami probleminiai ir

aktualls su ugdymu susijg klausimai.
Buvo ainaujintas mokyklos mokytojq profesinio augimo modelis. DidZiausias d0mesXl

jame skiriamas mokytojq bendradarbiavimui lgyvendinant integruotas ugdom4sias veiklas. Si

veikla geriausiai atsispindi organizuojant atsiskaitymus, perklausas, egzaminus, bendrus mokyklos

renginius, koncertus. UZ rengini atsakingi mokytojai pasirodymq programQ, dalyvius derina su

visais mokytojais, itraukia kuo daugiau ivairiq specialybiq mokiniq. Mokytojai tobulino savo

Zinias dalyvaudami seminaruose, meistriSkumo pamokose, dalindamiesi patirtimi su kitais Salies

mokytojais konkursq, festivaliq metu. Per 2021metus mokytojai dalyvavo 13 seminarq, mokymq

ir kitofiq kvalifikacijos kelimo renginiq. Dvi mokytojos dalyvavo respublikiniq konkursq

vertinimo komisijose.
2O2l- 2022 mett4ugdymo planas atitinka mokyklos poreikius. Jame detalizuotos ugdymo

programos: formalqji Svietimq papildandio pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos,

neformaliojo ugdymo programos: ankstyvojo, specialiojo, kryptingo, megejq muzikinio ugdymo

prog.u*or. Veit<ia neformaliojo vaikq Svietimo programos (b[reliai), kuriuos gali lankyti ir

,riikor mokykloje nesimokantys mokiniai. Mokymo programos yra detalizuojamos mokiniq

individualiuose, dalykq, bflreliq planuose.

Mokykla, mokyojai stengiasi ltrauktitevus j vaikq ugdym4 ir mokyklos veiklq planavim4.

Specialybes mokytojai su kiekuieno mokinio tevais aptaria mokinio programos galimybes, jo

,gAymosi rezultaius. Tevai padejo mokyklai ne tik organizuojant renginius, bet ir kuriantis naujose

putulpor.. DidZiules tevq pagalbos sulauk€me perkraustant mokyklos baldus, kitus daiktus i naujas

pututpur. Dviejuose mokiniq tevq ir mokytojq susirinkimuose svarstyti mokyklai aktualfis

klausimai: diskusija apie nuotolinio darbo iSSiikius, reikalavimus mokyklai ekstremalios situacijos

s4lygomis, pateikios ugdymo ir veiklos rezultatq ataskaitos. I5rinkti tevq atstovai ! nauj4 mokyklos

tarybq.



V SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBES ISIVERTINIMAS.

Mokykla savo veikl4 lsiverrina pagal Pakruojo. rajono savivaldybes neformaliojo vaikq

Svietimo ir jo teikejq veiklos kokybes iiorinio vertinimo tvarkos apraS4' Veiklos kokybe

analizuojama rengiant mokyklos metq veiklos plan4, mokslo metq ugdymo plan4, mokyklos

direktoriaus metq veiklos ataskait q. 2021 ,.tq puUuigoje labai gerai vertinamas aplinkos

iaukumas. tinkamumas k[rybiSkumui ugdyti, 
'mokykios 

svetingumas ir vaidmuo vietos

'#il;.*;:-'Si-r"rtinim4 leme tai, kad'mokykla persikele i naujas, ugdymui pritaikytas

patalpas. Mokyklos saleje vyko ir rajono renginiai: mokyiojq senjorq popiete, jaun4t4LvaigLdudiq

apdovanojimai, vyksta treeiolo amZiaus 
-universiteto 

uZsiemimai. Rekomenduota stiprinti

bendradaibiavim4 su kitomis muzikos ir meno mokyklomis.

VI SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ISTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JU ISVADOS

Mokykloje planiniq patikrinimq nebuvo. Tadiau vyko pastato pridavimas eksploatacijai,

atlikti saugos ,ist"mq, tito tandymai. Rasti tr[kumai pagal galimybes paSalinti' Parengta

mokyklos iiduu, kontioles politika, igyvendinama vidaus kontrole.

VII SKYRIUS

PROBLEMOS IR SIULOMI PROBLEMU SPRENDIMO BUDAI' ATEITIES PLANAI

Mokyklai irif.u*tn*;ose patalpor., OiO.tedalis buitiniq problemq i5sisprende: ugdymas

vyksta palankiose s4lygose, patalpos .rt.tiikor, Siltos, erdvios' Tadiau po remonto pastebimi

smulkus trgkumai: n.prluuritklozftai, sales apsvietimui sumontuotas tik vienas jungiklis scenoje,

todel tamsiu metu reikia eiti per neapSviest4 saig [iungti Sviesos, adungtas buvqs lauko apsvietimas'

o naujas neirengtas, palijus ar tirpstant sniegui liu*pu mokyklos rilsys. Siuos ir kitus tr[kumus po

truputi Salina Pati mokYkla.
Mokyklai nuoiat reikalingas transportas mokiniq_ nuveZimui ! konkursus, festivalius,

koncertus, titus renginius, n"s dallvavimas koncertineje ir konkursineje veikloje yra neatsiejama

ugdymo proceso dalis.
Mokykla stengiasi lgyvendinti savo vizij4- tapti meno mokykla. Pradedant mokinius

ugdyti pagal meninio ugdymo (Sokio, dailes) progri*ur,-bus. reikalingi papildomi mokytojq etatai

ir papildomas jq finansalvimas. i.asti gerus Siqdatykq sp_ecialistus taip pat nelengYa, tadiau tikimes'

kad pavyks. neites papildomq priernoniq irengiant dailes klasg, Sokiq salg.

VIII SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOrys, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iklos Itatairindiniei nrr e ve rezu

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultalai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivYkdYtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Mokytojq
profesinio
tobulejimo
modelio
atnaujinimas ir

igyvendinimas

Tikslingas
kvalifikacijos
kelimo
planavimas, kuo
daugiau mokytojq

itraukiant i

lvykE individual[s
pokalbiai su mokYtojais,
parengtas mokYtojq
kvalifikacijos kelimo
planas. Kiekvienas

mokytoias dalYvavo bent

Su visais mokYtojais
kalbetasi individualiai,
aptartos jo kvalifikacijos
kelimo galimybes ir
poreikis. Bent viename

seminare, mokYmuose



dalyvavo 80 proc.

pedagogq. Po vien4

kiekvienos metodines

grupes mokYtoj4 Pasidalijo
gerqapatirtimi, dare

prane5imus tevq
susirinkimuose. Dauguma

mokytojq tinkamai
naudojasi TAMO dienYnu,

tobulina savo ig[dZius
Sioie srityie.

viename seminare,

mokymuose ar staZuoteje.

Bent vienas kiekvienos
metodines gruPes

mokytojas pasidalijo

gerqja patirtimi. Visi
mokytojai tinkamai
naudojasi TAMO dienYno
galimybemis.

bendrqiq ir
dalykiniq
kompetencij4
tobulinimq.
Mokytojus
gerosios patirties
sklaida
mokykloje,
regione.

Naujos pagrindinio

muzikinio FSPU

programos Patvirtintos
direktoriaus isakymu.
Ugdymo planas 2021'
2022 mokslo metams

veiksmingas, atitinka
atnaujintq ugdYmo

programq reikalavimus.
Parengla ir igyvendinama
nauja neformaliojo
ugdymo vizualinio dizaino
programa.

lvykdytas 4 klases

mokiniq baigiamasis
iekimu vertinimas.

Parengtos naujos

pagrindinio muzikinio
FSPU programos 4 metq

mokymosi trukmei.
Ugdymo planas 2021-
2022 mokslo metams

atitinka atnaujintq ugdYmo

programq reikalavimus.

Siekiant iforminti
pagrindinio
muzikinio
formalqii Svietim4
papildandio
ugdymo (FSPU)
programq 4 metq
mokymosi
trukmg, atnaujinti
pagrindinio ,
muzikinio FSPU
visq dalykq
programas,
parengti
patobulint4
ugdymo plan4.

1.2. Ugdymo
programq ir
ugdymo plano
atnaujinimas

[vyko du tevq ir mokYtojq

susirinkimai; jq metu

aptarti bendri mokYklos
ugdymo ir veiklos
organizavimo klausimai.
Aptarti kiekvieno mokinio
individualIs ugdymo
planai, pasiekimai,
galimybes. Sulaukta

dideles tevq pagalbos
perkraustant mokYkl4 i
nauj4 pastat4, kuriantis
naujose patalpose.
Noretqsi aktyvesnio tevq
domejimosi TAMO
dienynu informaci

Su kiekvieno mokinio
tevais aptartas individualus
ugdymo planas, ugdYmo

r ezultatai, u gdym o ( s i )
gerinimo galimybes. Tevai

dalyvauja planuojant ir
organizuoj ant mokyklos

ugdom4sias ir koncertines

veiklas. Dauguma tevq

domisi savo vaikq
ugdymosi rezultatais
naudodamiesi TAMO
dienynu.

Didesne tevq
atsakomybe uZ

vaikq ugdym4,
didesne jq itaka
planuojant
mokyklos
gyvenim4.

1.3. Tevq

itraukimas i
vaikq ugdym4
ir mokyklos
veiklq
planavim4

Nors remonto darbai iki
rugsejo 1 nebuvo Pilnai

Pasibaigus remontoNuo 2021 m.1.4. Ugdymo
proceso



baigti, tainesutrukde
pradeti naujq mokslo metq

naujose patalpose. Jos

buvo paruo5tos darbui:
nupirkta naujq baldq, kitq
priemoniq, komPiuteriq
mokytojq darbui. Veliau
sumontuotos Zaliuzes ant

visq klasiq langq.

perkelimas i
naujas patalpas

L. Giros g. 4

ugdymo procesas

vyksta naujai
suremontuotame
pastate, kuriame
sudarytos geros

s4lygos visq
mokytojq ir
mokiniq darbui.

paruo5tos mokyklos

darbui, tinkamai

sutvarkyta aplinka.
PerveZti esami kokYbi5ki

baldai, iranga,
instrumentai. Pagal

mokyklos finansines
galimybes nupirkti nauj i

baldai, kitos priemones.

Patalpos atitinka higienos

reikalavimus.

i5 dalies del numa
PrieZastys, rizikos

Poveikis Svietimo veiklaiUZduotys / veiklos

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinamao

ar nustatytos uZduot,
Siektini rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMUATLIKTIPAREIG"i,'ifiiI#X.*ENUSTATYTASFUNKCIJAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir bet ivykdytos



( 1 Infnrmncii itr raci i os valdvmas atliekant funkcii as ln 2o 3n 4+

( 1 IEfolzlirr /Ymnoi(L laiko ir materialiniu) oaskirstvmas la 2D 3o 4+
J.4t roLwNrrt \4,..v€.".'.u 1ru

i3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln 2a 3+ 4a

panaudojimas, atliekant funkcijas ir

siekiant rezultatq

4a3+2a1n

55. Bend*s ivertinimas (puZyr,*gl rtdltkit) 1n 2a 3+ 4a

6.

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitg metq uiduotYs
(ryteIq.ngl

Do kda nf rriduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo aPra5Ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

Labai gerai E
ba viena neivYkdYta Pagal sutaftus

vertinimo rodiklius
Gerai +

r q r""t a"t, n" .r/iu, kuio ouse uZduodiU pagal sutartus vertinimo rodiklius PatenkinamaiD

Nepatenkinamai n64 PuS. ar daugiau uZduotys neivykdlta pagal sutartus vertinimo rodtkltus

kq kaio 5

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatytos

uZduotYs ivYkdYtos)

8.1. Meninio
ugdymo programq
diegimas
mokykloje

Mokykloje, siekiandioje

igyvendinti vizijq taPti meno

mokykla, pradedamos vYkdYti

formalqii Svietim4 PaPildandio
meninio ugdymo (dailes, Sokio)

Nuo 2022 m. rugsejo I d. pagal dailes

ir Sokio programas pradeda mokytis

bent po 8 mokinius. Juos moko

atitinkantys reikalavimus pedagogai.

frengtos dailes klases, Sokiq sale

8.2. Patirdiq mainq
derinimas tarp
mokyklq.

Mokytojq patirties sklaidos
galimybes priimant kitq
muzikos (meno) mokYklq
mokytojus ar lankantis kitose

analogiSkose mokYklose

|vykgs bent vienas patirties sklaidos

susitikimas savo mokYkloje, bent

viena i5vyka i susitikim4 kitoje Salies

muzikos (meno) mokYkloje.

Mokytojai parenge ar i5klause bent po

3 metodinius prane5imus. -.-
8.3. Mokiniq
konkursines,
koncertines veiklos

Skatinti konkursuose,
festivaliuose, koncertuose
dalyvauti kuo daugiau ivairiq
specialybiq mokiniq. Padioje

Respublikiniuose konkursuose,

festivaliuose dalYvavo bent l5
mokiniq, atstovaujandiq ne maLlau

kaip 4 specialybems. MokYkloje

frq71Atl lr ne



suorganizuotas bent vienas

respublikinis konkursas ar festivalis.

Mokyklos organ izuoj amuose

koncertuose, renginiuose dalyvavo

bent pus6 visq ugdYtini

mokykloje organizuoti tokius
renginius

skatinimas ir
aktyvinimas

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildoma suderinus su Svietimo lstaigos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII]LYMAI

10. lvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Mokyklos direktore Nijole Pupiniene ivykde

numatytas Z0Zl m.uZdiotis. Svarbiausias buvo sekmingas mokyklos perkelimasi naujas patalpas,

ge.q ugdymo(si) s4lygq suk[rimas, ritmingas mokyklos darbas. Si[lome direktores Nijoles

pupinienes ZOZI m. i"if.fa vertinti labai lerai ir vieneriems metams nustatyti 5i vertinim4

atiiinkanti pareigines algos kintamosios dalies dydi'

Mot<yktos tarybos pirminink€ (' --=- Natalija chrapaiiend 2022'01 - 3l

11. |vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(valstybinesSvietimolstaigossavininko (paraSas)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) !galioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos

SusipaZinau.

@igotl

ivertinimas

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)


