
 
 

 

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA 

 

DAIVA VINCIŪNIENĖ 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-17 Nr. ________  

Širvintos 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Širvintų meno mokyklos veiklos tikslai: ugdyti vaikų ir jaunimo menines kompetencijas, 

tenkinant saviraiškos ir kūrybos poreikius, puoselėti lietuviškas menines tradicijas, formuoti aktyvų 

ir kultūringą visuomenės ir bendruomenės pilietį; sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą 

gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų; 

tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais. 

Širvintų meno mokykloje yra 3 skyriai: Dailės, Muzikos skyriai ir Neformaliojo švietimo 

centras (nuo 2018 m. liepos 1 d., po Širvintų rajono švietimo centro reorganizavimo prijungimo 

prie Širvintų meno mokyklos būdu). Mokinių skaičius (2019 m. spalio 1 d. duomenys): Dailės 

skyriuje mokėsi 139 mokiniai, Muzikos – 171. Neformaliojo švietimo centre programas, 

finansuojamas Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, 2019 metų I pusmetį lankė 262 

vaikai, II pusmetį – 190 mokinių. Meno mokyklos darbuotojų skaičius (2019 m. spalio 1 d. 

duomenys): 34 , iš jų – 29 pedagogai.  

Širvintų meno mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančias programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.  

Širvintų meno mokyklos veikla 2019 metais buvo organizuojama vadovaujantis Širvintų 

meno mokyklos strateginiu planu 2019–2023  metams, patvirtintu Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V1-16 „Dėl Širvintų meno mokyklos strateginio 

plano 2019–2023 metams patvirtinimo“,  ir Širvintų meno mokyklos 2019 metų veiklos planu, 

patvirtintu Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-30 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

Širvintų meno mokyklos strateginiame plane 2019–2023 metams numatyti du tikslai: 

1. Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę įgyvendinant vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas. 

2. Kurti mokykloje įgalinančią lyderystę, įgyvendinamą per susitarimų kultūrą, 

atsakomybių pasidalinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą tarp Meno mokyklos 

skyrių. 

Siekiant Širvintų meno mokyklos strateginiame plane 2019–2023 metams ir  Širvintų meno 

mokyklos 2019 metų veiklos plane numatytų tikslų ir uždavinių, įgyvendintos visos metiniame 

plane numatytos priemonės ir pasiekti numatyti rezultatai. Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos 

strateginiame plane 2019–2023 metams ir  Širvintų meno mokyklos 2019 metų veiklos plane  

numatytą tikslą „Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę įgyvendinant vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas“ didelis dėmesys skirtas ugdymo proceso 

organizavimui, ugdymo kokybės užtikrinimui. Buvo parengtas Širvintų meno mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-314 „Dėl Širvintų meno mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašo tvirtinimo“. Tobulinant mokytojų gebėjimus 

organizuoti pamoką atsižvelgiant į Geros mokyklos koncepciją buvo parengtas Širvintų meno 

mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos 
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direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-181 „Dėl Širvintų meno mokyklos 

ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo“.  

Ugdymo procesas planuojamas ir organizuojamas vadovaujantis Širvintų meno mokyklos 

ugdymo planu ir neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programomis, 

parengtomis vadovaujantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, ir Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Širvintų 

meno mokykloje parengta ir patvirtinta 21 neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programa.  

Muzikos skyriuje mokiniai turi galimybę mokytis fortepijono, smuiko, violončelės, trimito, 

kanklių, akordeono, chorinio dainavimo (fortepijono) , saksofono specialybių. Vaikai mokosi ne 

tik Širvintose, bet ir Širvintų r. Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre (vaikams nereikia 

važiuoti į rajono centrą). Dailės skyriuje mokiniai mokosi dailės pažinimo ir raiškos, piešimo, 

tapybos, kompozicijos, skulptūros, grafikos, dailėtyros, grafinio dizaino dalykų. 

Širvintų meno mokyklos mokiniai mokosi ir pagal neformaliojo švietimo programas. 5–7 

metų vaikai ugdomi pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, kurios tikslas – atrasti ir ugdyti 

kiekvieno vaiko muzikinius gebėjimus. Pagal šią programą ugdoma 14 vaikų (2019 m. spalio 1 d. 

duomenys). Atsižvelgiant į mokinių tėvų prašymus mokykloje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 

priešmokyklinio dailės ugdymo programa. Yra dvi ankstyvojo dailės ugdymo grupės. Vaikai, 

mokydamiesi pagal ankstyvojo arba priešmokyklinio dailės ugdymo programas, supažindinami su 

skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, kūrybinėmis 

priemonėmis. Pagal šias programas mokosi 45 mokiniai (2019 m. spalio 1 d. duomenys). Mokiniai, 

baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, gali mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo 

programą, kurios paskirtis – muzikinių gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas, muzikinių kompetencijų 

tobulinimas (pasirinko 4 mokiniai). Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokiniai turi galimybę mokytis pagal 

meninės saviraiškos programą (mokosi 10 mokinių).  

Organizuoti baigiamieji egzaminai Muzikos ir Dailės skyriuose, atsiskaitymo koncertai 

pasibaigus pusmečiui ( 28 renginiai). Daug dėmesio skirta mokinių ugdymui ne tik pamokose, bet 

ir skatinamas vaikų dalyvavimas koncertuose, parodose, konkursuose ir kt. Meno mokyklos 

mokiniai ir mokytojai dalyvavo koncertuose Širvintų pradinėje mokykloje, Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Širvintų r. Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre, 

Širvintų r. savivaldybės kultūros centre, Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje, Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje ir kt. Veikė mokinių kūrybinių darbų 

parodos Širvintų meno mokykloje, Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir 

kitose rajono įstaigose. Meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyriaus mokiniai atstovavo mokyklai 

rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, parodose ir kt. 

Muzikos skyriaus Violončelės klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame  Suzuki festivalyje 

Lenkijoje, festivalyje Ukrainoje.  Dailės skyriaus mokiniai siuntė darbus tarptautiniams 

konkursams „Kalėdinis atvirukas“ ir „Svajoju skraidyti“. Muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo 

respublikiniuose renginiuose:  jaunųjų pianistų konkurse „Skambioji klaviatūra“, nacionaliniame 

varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurse „Vario garsai“, respublikiniame konkurse 

„Cantabile-2019“ , respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Fortissimo“, muzikos mokyklų 

festivalyje „Pavasario bliuzas“, nacionaliniame Jono Švedo konkurse, Lietuvos vaikų ir moksleivių 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ ir kt. Dailės skyriaus mokiniai pateikė 

darbus respublikiniams kūrybinių darbų konkursams: „Lietuvos vaikų balsas“, „Knygų namų 

šviesa“, „Mes užaugome laisvi“, „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“ ir kt. Apie 60 procentų 

tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose ir festivaliuose dalyvavusių mokinių 

užėmė prizines vietas, buvo apdovanoti laureatų diplomais, padėkos raštais. Ugdant mokinių 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas dalyvauta tęstiniame respublikiniame projekte „Muzika 

vienija mus“ (kartu su Vilniaus r. Avižienių gimnazijos ir Vilniaus miesto Karoliniškių muzikos 

mokyklos mokiniais ir mokytojais). 
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Skirtas ypatingas dėmesys neformaliojo vaikų švietimo renginių organizavimui. Nuo 2018 

m. liepos 1 d. ( prie Širvintų meno mokyklos prijungus Širvintų rajono švietimo centrą) Širvintų 

meno mokykla organizuoja neformaliojo vaikų švietimo renginius, kuriuose kviečia dalyvauti visų 

rajono švietimo įstaigų mokinius. 2019 m. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras  

suorganizavo 21 olimpiadą, 20 kūrybinių parodų, konkursų ir akcijų. 2019 m. gegužės 7 d. 

suorganizuota tradicinė rajoninių, regioninių, respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų 

apdovanojimo šventė „Sėkmės paukštė“, kurioje apdovanotas 121 mokinys ir 57 mokytojai. 

Nominacijos „Už Širvintų krašto garsinimą“ įteiktos 4 respublikinių olimpiadų ir konkursų 

prizininkams. 

2019 m. I pusmetį mokiniams buvo pasiūlyta 12 neformaliojo švietimo programų, 

finansuojamų NVŠ krepšelio lėšomis, II pusmetį – 9 NVŠ programos. Daugiausia vaikų lankė NVŠ 

programą „Savęs stiprinimas ir žaidimų įgūdžių tobulinimas“ (149 mokiniai). Mokiniai rinkosi 

NVŠ programas: „Gitaristų grupelė“, „Salės ir paplūdimio tinklinis“, „Krepšinio pasaulyje“, 

„Būsimieji tėvynės gynėjai“, „Sniego gniūžtė“, „Jaunieji kolumbai“, „ Auk stiprus ir sveikas 

gamtoje“, „Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“, „Būk saugus ir išmokyki kitus“, „Jaunųjų inovatorių 

klubas“, „Žaidžiame anglų“. NVŠ programos įgyvendinamos Širvintose, Gelvonuose ir 

Musninkuose. 

Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras parengė Širvintų rajono 

savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2023 metų planą, kuris 

patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-164 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2023 

metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo“. Širvintų meno 

mokyklos Neformaliojo švietimo centre suorganizuota 20 kvalifikacijos tobulinimo renginių ir 48 

rajono mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos užsiėmimai, skirti profesinės 

kompetencijos tobulinimui. 

Populiarinant mokymosi visą gyvenimą idėją Širvintų rajone organizavom tradicinės 

respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“  renginius. 

          Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro Trečiojo amžiaus universitetą lanko 

100 registruotų klausytojų. 2019 m. vyko Sveikos gyvensenos, Menų, Teologijos-filosofijos 

fakultetų užsiėmimai: paskaitos, mankštos, kūrybinės dirbtuvės, išvykos, edukacinės programos. 

Iš viso: 220 renginių. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai yra iniciatyvūs Suaugusiųjų 

švietimo savaitės, Lietuvių kalbos dienų dalyviai, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, 

kuriuos organizuoja Širvintų rajono  savivaldybės administracija, Širvintų rajono savivaldybės 

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras.  

          Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos strateginiame plane 2019–2023 metams ir  Širvintų 

meno mokyklos 2019 metų veiklos plane  numatytą tikslą „Kurti mokykloje įgalinančią lyderystę, 

įgyvendinamą per susitarimų kultūrą, atsakomybių pasidalinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą 

tarp Meno mokyklos skyrių“ daug dėmesio skirta efektyviam mokyklos administracijos, 

Neformaliojo švietimo centro specialistų, Dailės ir Muzikos skyrių mokytojų  bendravimui ir 

bendradarbiavimui. Sukurtas mokyklos logotipas, pagaminta mokyklos atributika, atspindinti 

mokyklos viziją, misiją, vertybes: vėliava, 2 stendai, balionai ir kita. Apie mokyklos veiklą 

informacija skelbta interneto svetainėje, žiniasklaidoje ir kt. Mokyklos vadovai, specialistai, 

mokytojai tobulino kompetencijas dalyvaudami seminaruose, konferencijose, metodiniuose 

užsiėmimuose ir kt. Širvintų meno mokyklos komanda sėkmingai dalyvauja projekto „Lyderių 

laikas 3“ neformaliojo švietimo lyderystės programoje ir kitose veiklose. 

   Gerinama mokyklos materialinė bazė. Nupirkti nauji instrumentai ir kitos priemonės  

Muzikos skyriui: 1 violončelė, 1 saksofonas, būgnų komplektas, dėklai instrumentams. Nupirkta 

naujų ugdymo priemonių solfedžio pamokoms: mokomųjų kortelių ir plakatų rinkiniai, žaidimai. 

Dailės skyriui nupirkta 15 molbertų, įsigytos reikalingos ugdymo priemonės. Nupirkti 7 

kompiuteriai. Įrengtas Dailės skyriaus informacinių technologijų kabinetas. Nupirkti 3 

multimedijos projektoriai,  1 spausdintuvas. Efektyviai  ir racionaliai naudojant turimus finansinius 

ir žmogiškuosius išteklius Meno mokykloje atliekami reikalingi smulkūs remonto darbai. Taisomi 

ir derinami muzikos instrumentai, sutvarkytas apšvietimas metodiniuose  kabinetuose, keliose 

klasėse. 
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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. Užtikrinti 

sklandų etatinio 

pedagogų darbo 

apmokėjimo 

sistemos 

tobulinimą. 

1.1.1. 

Įgyvendintos 

naujos etatinio 

apmokėjimo 

nuostatos. 

1.1.1.1. Parengti 

pedagogų pareigybių 

aprašymai. 

1.1.1.2. Papildytos ir / 

ar pakeistos pedagogų 

darbo sutartys. 

1.1.1.3. Atnaujinta / 

parengta darbo 

apmokėjimo tvarka. 

1.1.1.1. 2019 m. rugpjūčio 

mėnesį parengti ir 

patvirtinti nauji mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

1.1.1.2.1. Papildytos arba 

pakeistos mokytojų darbo 

sutartys. 

1.1.1.3.1. Parengtas 

Širvintų meno mokyklos 

mokytojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarkos aprašas  (Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 22 d. įsakymas 

Nr. V1-122  „Dėl Širvintų 

meno mokyklos mokytojų, 

dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“). 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

1.Parengtos ir patvirtintos 

kiekvienam mokytojui 

(individualiai) darbo 

krūvio sandaros. 

2. Parengti ir naujai  

patvirtinti darbo grafikai 

mokytojams. 

1.2. Kurti saugią ir 

kūrybiškumą 

skatinančią aplinką. 

1.2. 1. Meno 

mokyklos 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

saugios aplinkos 

kūrimo tema. 

1.2.1.1. Suorga-

nizuotas vienas 

seminaras Meno 

mokyklos mokytojams 

„Vaikas, patiriantis 

smurtą: kaip atpažinti 

ir suteikti pagalbą“. 

1.2.1.2. Įrengtos 9 

kompiuterizuotos 

1.2.1.1. Suorganizuotas 1 

seminaras Meno mokyklos 

mokytojams „Vaikas, 

patiriantis smurtą: kaip 

atpažinti ir suteikti 

pagalbą“ (2019-02-19 

Širvintų meno mokykloje). 

1.2.1.2. Įrengta 10 

kompiuterizuotų darbo 
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1.2.1. Įrengtas 

IKT kabinetas 

Dailės skyriuje. 

 

 

darbo vietos Dailės 

skyriaus IKT kabinete. 

 

vietų Dailės skyriaus IKT 

kabinete. 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

1.Įrengta kompiuterizuota 

darbo vieta dailės 

mokytojui Dailės skyriaus 

IKT kabinete. 

2. Meno mokyklos 

direktoriaus kompetencijų 

tobulinimas saugios 

aplinkos kūrimo tema. 

(Dalyvavau kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose: 

seminare „Saugios 

mokyklos kūrimas“, 

konferencijose „Saugios 

mokyklos kūrimo keliai ir 

atradimai“ ir „Savižudybių 

prevencijos gerosios 

patirties sklaida“.) 

3. Parengiau pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Mokomės 

bendrauti ir 

bendradarbiauti“.  

1.3. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais. 

1.3.1. Su 

socialiniais 

partneriais 

pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys, 

įgalinančios teikti 

kokybiškas 

neformaliojo 

vaikų ir 

suaugusiųjų 

švietimo 

paslaugas. 

 

1.3.1.1. Pasirašytų 

bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius – 3. 

 

1.3.1.1. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius – 4. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

su Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros 

centru ( 2019 m. spalio 2 

d. Nr. BS-1), su Birštono 

meno mokykla ( 2019 m. 

lapkričio 21 d. Nr. BS-2), 

su Širvintų rajono 

neįgaliųjų draugija ( 2019 

m. lapkričio 21 d. Nr. BS-

3), su Širvintų rajono 

savivaldybės Igno Šeiniaus 

viešąja biblioteka ( 2019 

m. lapkričio 21 d. Nr. BS-

4). 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

1.Suorganizuotas 

socialinių partnerių – 

Širvintų rajono įstaigų ir 

organizacijų, dirbančių 

suaugusiųjų švietimo 

srityje – atstovų 

susitikimas ( 2019-10-16 

Širvintų meno mokykloje). 
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1.4. Užtikrinti 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo paslaugų 

prieinamumą. 

1.4.1. Sąlygų 

suaugusiųjų 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui 

sudarymas. 

 

1.4.1.1. Parengtas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

veiksmų planas 

(2019–2021 m.) 

 

1.4.1.1. Parengtas Širvintų 

rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2020–2023 

metų veiksmų planas  

(Širvintų rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2020– 

2023 metų veiksmų planas 

patvirtintas Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2019 

m. gruodžio 19 d. 

sprendimu Nr. 1-164 „Dėl 

Širvintų rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2020–

2023 metų veiksmų plano 

patvirtinimo ir jo 

įgyvendinimo 

koordinatoriaus skyrimo“.) 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

1. Meno mokyklos 

direktoriaus ir specialistų 

kompetencijų tobulinimas 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo tema. 

(Dalyvavome projekto 

„Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra suteikiant 

besimokantiems asmenims 

bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas“  

mokymuose „Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

planavimas“ ir 

„Suaugusiųjų švietimo 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas“, 2019 m. 

kovo 13–14 d. ir kovo 20, 

26 d. Širvintų meno 

mokykloje). 

2. 2019 m. lapkričio  18–

24 d. Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo 
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centras organizavo 

suaugusiųjų mokymosi 

savaitės „Mokymosi 

pasaulis laukia. 

Keliaukim!“ renginius.  

3. Trečiojo amžiaus 

universiteto veikla. 

Užsiėmimus lankė 100 

registruotų  klausytojų. 

Suorganizuota  220 

renginių. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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. Priešmokyklinio dailės ugdymo 

programos parengimas ir sąlygų jai 

įgyvendinti sudarymas. 

Parengta priešmokyklinio dailės ugdymo 

programa, patvirtinta Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d.  įsakymu 

Nr. V1-105 „Dėl neformaliojo švietimo 

ugdymo programų tvirtinimo“. Sudarytos 

sąlygos programai įgyvendinti. 

Priešmokyklinio dailės ugdymo grupėje 

mokosi 15 vaikų. 

3.2. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“.  Pirmą kartą Širvintų meno mokyklos Dailės 

skyrius dalyvavo iniciatyvoje „Atverk duris 

vasarai “. 

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
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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  

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. Ugdymo proceso valdymo kompetencija. 

6.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija. 
 

 

Širvintų meno mokyklos direktorė     __________                   Daiva Vinciūnienė       2020-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

______________________                    _______                         _______________         ________                    
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys 

 

Siektini rezultatai 

 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

9.1.  9.1.1.  9.1.1.1.  

9.1.1.2.  

9.1.1.3.  

 

9.2.  9.2.1.  

9.2.2.  

  

9.2.1.1.  

9.2.2.1.  

 

9.3.  9.3.1.  9.3.1.1.  

 

 

 

9.4.  9.4.1.  9.4.1.1.  

 

 

 

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.  

10.2.  

 

 

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau 

 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


