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Širvintų meno mokyklos veikla 2020 metais buvo organizuojama vadovaujantis Širvintų 

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

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

plano 2019—2023 metams tvirtinimo“, ir Širvintų meno mokyklos 2020 metų veiklos planu, 

patvirtintu Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V1-25 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 2020 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. 

Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos strateginiame plane 2019—2023 metams ir 

Širvintų meno mokyklos 2020 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. Šiais 

metais daug dėmesio buvo skiriama mokymui nuotoliniu arba mišriu ugdymo organizavimo būdu. 

Buvo parengtos Širvintų meno mokyklos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, patvirtintos Širvintų 

meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-65 „Dėl Širvintų meno mokyklos 

mokymo nuotoliniu būdu taisyklių tvirtinimo“, Širvintų meno mokyklos mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos direktoriaus 

2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V1-335 „Dėl Širvintų meno mokyklos mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu aprašo tvirtinimo“. Mokytojai parengė nuotolinio mokymo 

programų modulius, pritaikė ugdymo turinį ir metodus virtualioms bendravimo aplinkoms, vaizdo 

konferencijų platformai ZOOM. Meno mokyklos mokytojams buvo suorganizuotas seminaras 

„Vaikų emocinės gerovės užtikrinimas ugdymo įstaigoje“. Siekiant užtikrinti efektyvesnį 

mokytojų, mokinių, jų tėvų bendravimą, grįžtamojo ryšio teikimą mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 

1 d. naudojamas elektroninis dienynas TAMO.  

2020 m. mokykloje buvo atliktas ugdymo kokybės įsivertinimas pagal Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodiką, patvirtintą 2019 m. kovo 28 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr.V-342 „Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“. Mokėmės taikyti 

šią metodiką, ją analizavome Širvintų meno mokyklos Besimokančių mokytojų klube. Mokytojams 

buvo suorganizuotas 40 val. seminaras „NVŠ veiklos kokybės įsivertinimas Meno mokykloje“. 

Atliekant įsivertinimą buvo pateikti klausimynai Širvintų meno mokyklos mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams. Analizuojami kiti duomenų šaltiniai. Gauti duomenys aptarti mokytojų tarybos 

posėdyje.  

2020 m. lapkričio 9–10 dienomis Širvintų meno mokyklos vyko veiklos kokybės išorinis 

vertinimas. Jo metu vertintojai analizavo Širvintų meno mokyklos veiklos kokybės rodiklių 

įsivertinimo ataskaitą, su mokinių ugdymu susijusius dokumentus, vaizdo konferencijose kalbėjosi 
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su mokyklos administracija, mokytojais, mokiniais ir jų tėvais. Išorinio vertinimo rezultatai parodė, 

kad Meno mokykloje organizuojama ugdomoji veikla yra kokybiška, atitinka nustatytus kriterijus. 

Remiantis įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis parengtas Meno mokyklos veiklos planas 

2021 metams.  

Daug dėmesio skirta mokinių ugdymui ne tik pamokose, bet ir skatinamas vaikų 

dalyvavimas koncertuose, parodose, konkursuose ir kt. Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai 

koncertavo ne tik Širvintų meno mokykloje, bet ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro ir 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos renginiuose, Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijoje, Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje ir kt. Veikė mokinių 

kūrybinių darbų parodos ne tik Širvintų meno mokykloje, bet ir Širvintų rajono savivaldybėje, 

Širvintų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus 

viešojoje bibliotekoje.  

Šiais metais dėl pandeminės situacijos pasikeitė mokinių dalyvavimo įvairiuose 

koncertuose, konkursuose, parodose sąlygos. Nuotolinio mokymo metu vyko virtualios Dailės 

skyriaus mokinių darbų parodos, virtualūs koncertai Motinos, Tėvo, Šeimos dienų progomis, 

virtualus Muzikos skyriaus absolventų koncertas. Violončelės specialybės mokytojas ir mokiniai 

pavasarį rengė penktadienio vakaro virtualius koncertus (vaizdo konferencijų platformoje ZOOM). 

Šiuose koncertuose dalyvavo ne tik Širvintų meno mokyklos mokiniai, bet ir mokiniai iš Klaipėdos, 

Vilniaus ugdymo įstaigų, pedagogai iš Baltarusijos ir Ukrainos.  

Meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyriaus mokiniai atstovavo mokyklai rajoniniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, parodose ir kt. Muzikos skyriaus 

mokiniai dalyvavo tarptautiniame muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meniniame edukaciniame 

projekte-konkurse „Muzikos spalvos“ (1 mokinys tapo šio konkurso laureatu), Lietuvos vaikų ir 

moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“ (2 mokiniai – šio konkurso laureatai), respublikiniame 

jaunųjų atlikėjų festivalyje „Fortissimo“, Lietuvos fortepijono muzikos konkurse-festivalyje 

„Žvėrelių karnavalas“ ir kt. Dailės skyriaus mokiniai pateikė darbus nacionaliniam mokinių 

piešinių konkursui „Mes užaugome laisvi“ (1 mokinys tapo šio konkurso laureatu), tarptautiniam 

vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursui „Kalėdinis atvirukas“ (1 mokinys tapo šio 

konkurso laureatu), respublikiniam dailės darbų konkursui „Greta realybės – fantazijų pasaulis“ ir 

kt. Ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas parengtas ir įgyvendintas vasaros 

užimtumo projektas „Kuriame Širvintoms“, projektas „Mano spalvingos Širvintos ─ 545“, skirtas 

Širvintų miesto jubiliejui.  

2020 m. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras suorganizavo 21 

olimpiadą ir konkursą pagal Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 

d. įsakymu Nr. V-1320 „Dėl 2020 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiko patvirtinimo“. Šiuose renginiuose dalyvavo 446 rajono ugdymo įstaigų mokiniai. 

143 mokiniai tapo rajoninių olimpiadų ir konkursų nugalėtojais. Visi dalyviai ir jų mokytojai 

apdovanoti Širvintų meno mokyklos padėkomis. 2 mokiniai tapo laureatais respublikiniame 

Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“. 2 mūsų rajono mokiniai tapo 

Meninio skaitymo konkurso regioninio etapo nugalėtojais. 27-osios Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikiniame etape 1 mūsų rajono mokinys buvo 

apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėka „Už puikiai 

atliktą kalbėjimo užduotį“. 2 mūsų rajono mokiniai tapo Lietuvos mokinių technologijų olimpiados 

nugalėtojais. 

 Rajono mokiniams suorganizuoti kūrybinių darbų konkursai „Kalėdinis paštas“, 

„Nereikia keliauti, užtenka grožį akimis pagauti“, „Velykinis margutis“, Lietuvių kalbos dienų 

renginiai „Raštingiausias mokinys“, jaunųjų pasakorių konkursas „Augalai – gyvybės šaltinis“ ir 

kt. Suorganizuotas Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ savivaldybės 

etapas.  

2020 m. I pusmetį mokiniams buvo pasiūlyta 11 neformaliojo švietimo programų, 

finansuojamų NVŠ krepšelio lėšomis, II pusmetį — 9 NVŠ programos. Mokiniai rinkosi NVŠ 

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

Tėvynės gynėjai“, „Sniego gniūžtė“, „Jaunieji kolumbai“, „Auk stiprus ir sveikas gamtoje“, 
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„Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“, „Ateik ir sportuok!“, „Kūrybiškumo raktas“, sceninė raiška 

„Nuo scenos iki ekrano“. NVŠ programos įgyvendinamos Širvintose, Gelvonuose ir Musninkuose. 

Neformaliojo švietimo centras suorganizavo 24 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

renginius. Bendra kvalifikacijos tobulinimo renginių trukmė – 417 val. Juose dalyvavo 496 

dalyviai. Parengtos ir akredituotos 4 ilgalaikės (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programos. Vyko 

35 Širvintų rajono mokytojų metodinių būrelių bei gerosios patirties sklaidos užsiėmimai. Rajono 

mokytojų metodiniai būreliai suorganizavo 5 renginius rajono ugdymo įstaigų mokiniams. 

Vertinant mokinių olimpiadų ir konkursų darbus vyko 19 vertinimo komisijų susirinkimų.  

 Populiarinant mokymosi visą gyvenimą idėją Širvintų rajone organizavome tradicinės 

respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ renginius – 

Širvintų rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų atstovų 

susitikimą ir rajono mokytojų virtualią kūrybinių darbų parodą.  

Neformaliojo švietimo centro Trečiojo amžiaus universitetą lanko 100 registruotų 

klausytojų. 2020 m. vyko 54 Sveikos gyvensenos, Menų, Teologijos-filosofijos fakultetų 

užsiėmimai: paskaitos, mankštos, kūrybinės dirbtuvės. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai 

aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Širvintų rajono savivaldybės 

administracija, Širvintą rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centras. 

Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos strateginiame plane 2019—2023 metams ir 

Širvintų meno mokyklos 2020 metų veiklos plane  numatytą tikslą „Kurti mokykloje įgalinančią 

lyderystę, gyvendinamą per susitarimą 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. Mokytojai ir kiti specialistai darbo grupėse sprendžia aktualius 

mokyklos klausimus: nuotolinio mokymo, mokinių saugumo, teikiamų paslaugų kokybės 

įsivertinimo ir kt. Įsteigtas ir pradėjo veiklą Besimokančių mokytojų klubas, kurio paskirtis – 

sąlygų mokytojų profesiniam augimui sudarymas analizuojant ugdymo proceso organizavimo, 

ugdymo turinio įgyvendinimo klausimus, teikiant siūlymus dėl ugdymo kokybės gerinimo, 

įgyvendinant naujoves Meno mokykloje. 

Meno mokyklos pedagogai tobulino kompetencijas dalyvaudami seminaruose, 

konferencijose. Meno mokyklos komanda sėkmingai dalyvauja projekto „Lyderių laikas 3“ 

neformaliojo švietimo lyderystės programoje ir kitose  veiklose.  

Efektyviai ir racionaliai naudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius Meno 

mokykloje atlikti smulkūs remonto darbai. Suremontuotos, atnaujintos rūbinės patalpos. Taisomi 

ir derinami muzikos instrumentai. Gerinama mokyklos materialinė bazė. Nupirkti 6 kompiuteriai, 

daugiafunkcis įrenginys, garso kolonėlė, 6 mokyklinės lentos, multimedijos projektorius, staklės 

siaurapjūklės, reikalingos ugdymo priemonės Dailės skyriui (molis, rėmeliai ir kt.), saksofonas ir 

kt. 

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

meno mokyklos 2020 metų veiklos plane numatytų tikslų ir uždavinių, įgyvendintos visos 

metiniame plane numatytos priemonės ir pasiekti numatyti rezultatai. 

 

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 
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1.1. Užtikrinti 

sklandų etatinio 

pedagogų darbo 

apmokėjimo 

sistemos 

tobulinimą (tęstinė 

užduotis). 

1.1.1. Įgyvendintos 

naujos etatinio 

apmokėjimo 

nuostatos. 

1.1.1.1. Papildytos ar 

pakeistos pedagogų 

darbo sutartys. 

1.1.1.2. Parengti 

įsakymai personalo 

klausimais (dėl 

pedagogų darbo 

sutarčių keitimo). 

1.1.1.3. Parengti ir 

naujai patvirtinti 

darbo grafikai 

mokytojams. 

 

1.1.1.1. 2020 m. rugpjūčio 

mėn. papildytos arba 

pakeistos mokytojų darbo 

sutartys. 

1.1.1.2. Parengti įsakymai 

personalo klausimais dėl 

pedagogų darbo sutarčių 

keitimo ( 2020 m. 

rugpjūčio mėn.). 

1.1.1.3. Parengti ir naujai 

patvirtinti darbo grafikai 

mokytojams ( 2020 m. 

rugpjūčio, rugsėjo mėn.). 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1.Parengtos ir patvirtintos 

kiekvienam mokytojui 

(individualiai) darbo 

krūvio sandaros ( 2020 m. 

rugpjūčio, rugsėjo mėn.). 

2. Pakeistas (papildytas) 

Širvintų meno mokyklos 

mokytojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarkos aprašas (Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymas 

Nr. V1-200 „Dėl Širvintų 

meno mokyklos mokytojų, 

dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarkos aprašo 

pakeitimo“). 

 

1.2. Kurti saugią, 

kūrybiškumą 

skatinančią ir 

modernią aplinką. 

1.2.1. Meno 

mokyklos mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas saugios 

mokyklos kūrimo 

tema.  

1.2.2. Aprūpinta 

šiuolaikinėmis IKT 

priemonėmis  

Dailės skyriaus 

piešimo klasė. 

1.2.3. Suremon-

tuotos, atnaujintos 

rūbinės patalpos. 

1.2.1.1. Suorgani-

zuotas kvalifikacijos 

tobulinimo renginys 

Meno mokyklos 

mokytojams „Vaikų 

emocinės gerovės 

užtikrinimas 

švietimo įstaigoje“. 

 

1.2.2.1. Įrengta 

kompiuterizuota 

darbo vieta, 

multimedijos 

projektorius ir 

1.2.1.1. Suorganizuotas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginys Meno mokyklos 

mokytojams „Vaikų 

emocinės gerovės 

užtikrinimas ugdymo 

įstaigoje“ (2020 m. 

balandžio 30 d. – gegužės 

4, 6, 8 d.; vaizdo 

konferencija). 

1.2.2.1. Įrengta 

kompiuterizuota darbo 

vieta dailės mokytojui 

Dailės skyriaus piešimo 
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  elektra valdomas 

projektoriaus 

ekranas Dailės 

skyriaus piešimo 

klasėje. 

1.2.2.3. Suremon-

tuota rūbinė, ant jos 

sienų – Dailės 

skyriaus 7 klasės 

mokinių nutapytos 

freskos.  

 

 

klasėje. Įrengtas 

multimedijos projektorius 

ir elektra valdomas 

projektoriaus ekranas 

Dailės skyriaus piešimo 

klasėje. 

1.2.2.3. Suremontuota 

rūbinė. Dailės skyriaus 7 

klasės mokiniai nutapė ant 

sienų freskas.  

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Įrengtos 5 

kompiuterizuotos darbo 

vietos mokytojams 

Muzikos skyriuje. 

2. Pradėtas naudoti TAMO 

dienynas. 

3. Meno mokyklos 

direktoriaus kompetencijų 

tobulinimas saugios 

aplinkos kūrimo tema. 

(Dalyvavau ES projekto 

„Pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas“ 

8 val. mokymuose 2020 m. 

kovo 4 d. mokyklų vaiko 

gerovės komisijų 

atstovams „Mokymai apie 

psichologinių krizių 

valdymą bei įtraukųjį 

ugdymą“ ir švietimo 

konferencijoje „Socialinis 

emocinis ugdymas 

Lietuvoje: gerovė 

mokykloje pokyčių 

laiku“). 

4. Kartu su Širvintų rajono 

pedagogine psichologine 

tarnyba suorganizuotas 

virtualus rajoninis vaikų 

kūrybinių darbų konkursas 

„Gerai jaučiamės kartu, 

kai...“. Konkursas 

organizuotas siekiant 

stiprinti vaikų emocinę 

gerovę, plėtojant tėvų ir 

vaikų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 
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1.3. Įgyvendinti 

dokumentų 

valdymo sistemos 

pertvarką Širvintų 

meno mokykloje. 

 

 

 

1.3.1. Mokyklos 

darbuotojų 

supažindinimas su 

naujais dokumentų 

valdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

1.3.1.1. Mokyklos 

darbuotojai 

supažindinti su 

naujais dokumentų 

valdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

1.3.1.1. Parengti nauji 

dokumentų valdymą 

reglamentuojantys 

dokumentai: Širvintų 

meno mokyklos 

dokumentų rengimo 

taisyklės, Širvintų meno 

mokyklos dokumentų 

saugojimo taisyklės, 

Širvintų meno mokyklos 

dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisyklės.  

Mokyklos darbuotojai 

supažindinti su naujais 

dokumentų valdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais (2020 m. 

balandžio mėn.). 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Suorganizuoti mokymai 

(nuotoliniu būdu, 2020-04-

01) Neformaliojo švietimo 

centro specialistams dėl 

naudojimosi dokumentų 

valdymo sistema 

KONTORA. 

2. Mokytojai supažindinti 

su DVS KONTORA, jos 

naudojimo galimybėmis 

Meno mokyklos 

direkciniame pasitarime  

(nuotoliniu būdu, 2020-06-

11). Suorganizuotos 

individualios konsultacijos 

(pagal poreikį) 

darbuotojams dėl 

naudojimosi DVS 

KONTORA. 

1.4. Plėtoti 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

paslaugų 

prieinamumą, 

skatinti 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjų 

bendradarbiavimą. 

1.4.1. Sąlygų 

suaugusiųjų 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui ir 

suaugusiųjų švietimo 

teikėjų 

bendradarbiavimui 

sudarymas. 

 

1.4.1.1. Vykdoma 

Trečiojo amžiaus 

universiteto veikla. 

1.4.1.2. Neforma-

liojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjų 

susitikimai 

(diskusijos, 

pokalbiai, mokymai 

1.4.1.1. Buvo 

organizuojama Trečiojo 

amžiaus universiteto 

veikla. Užsiėmimus lankė 

100 registruotų klausytojų. 

Suorganizuoti 54 

renginiai. 

1.4.1.2. Suorganizuoti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjų 2 
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ar kt.) – 2 renginiai 

per metus. 

 

susitikimai (2020 m. 

sausio 6 d. ir 2020 m. 

lapkričio 19 d. ZOOM 

platformoje).  

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. 2020 m. lapkričio 14–22 

d. Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo 

centras organizavo 

suaugusiųjų mokymosi 

savaitės „Susitikime 

mokytis. Kartu mes galim!“ 

renginius.  

 

 

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. 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. Širvintų meno mokyklos ugdymo proceso 

organizavimas nuotoliniu būdu arba mišriu 

būdu. 

Atlikti parengiamieji (organizaciniai) darbai, 

kad Meno mokykla galėtų organizuoti 

ugdymo procesą nuotoliniu arba mišriu būdu. 

Parengti būtini dokumentai.  

Suorganizavau Meno mokyklos mokytojų 

apklausą apie Širvintų meno mokyklos 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu sėkmes ir tobulintinus dalykus.  

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

arba mišriu būdu aktualijos, ugdymo kokybė 

ir kt. aptarta mokytojų tarybos posėdžiuose, 

direkciniuose pasitarimuose. 

 

3.2. Širvintų meno mokyklos veiklos 

įsivertinimas.  

 Parengiau 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programą „NVŠ veiklos kokybės 

įsivertinimas Meno mokykloje“. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai Meno 

mokyklos pedagoginiams darbuotojams 

suorganizuoti 2020 m. rugsėjo 9 d. ─ spalio 

30 d. 

 Atlikome Širvintų meno mokyklos veiklos 

kokybės vidinį vertinimą (veiklos vertinimo 

laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. ─2020 m. 

rugsėjo 1 d.). 

 

3.3.   
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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.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□  2□  3x  4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□  2□  3x  4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□  2□  3□  4x 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□  2□  3x  4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□  2□  3x  4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Ugdymo proceso valdymo kompetencija. 

7.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija. 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1. Tobulinti ugdymo procesą 

Meno mokykloje siekiant 

mokinių pasiekimų gerinimo.    

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. Individualius 

mokinių gebėjimus 

atitinkantys mokymosi 

pasiekimai, asmeninė 

kiekvieno mokinio 

pažanga, ugdymo proceso 

kokybės gerinimas.                                   

 

 

 

8.1.1.1. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos aptarimas (Mokytojų 

tarybos posėdžiuose ir (ar) 

direkciniuose pasitarimuose) – 

2 renginiai.  

Mokykloje aiškiai susitarta dėl 

asmeninės mokinio pažangos 

identifikavimo ir fiksavimo. 

 

8.1.1.2. Patobulintas ir 

patvirtintas Širvintų meno 

mokyklos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas.  

 

Ne mažiau nei 90 % mokinių 

daro asmeninę pažangą, 

reguliariai ją fiksuoja ir 

reflektuoja 

 

Suorganizuoti kiekvienos 

muzikos klasės koncertiniai 

pasirodymai švenčių, 

įsimintinų datų paminėjimų ir 

kitomis progomis.  

8.2. Organizuoti Meno mokyklos 

veiklos kokybės vidinį vertinimą. 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Atliktas Meno 

mokyklos veiklos 

(pasirinktų dviejų sričių) 

įvertinimas pagal 

Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo metodiką.  

8.2.1.1. Parengta Meno 

mokyklos įsivertinimo 

ataskaita.  

8.2.1.2. Meno mokyklos 

įsivertinimo rezultatų aptarimas 

Besimokančių mokytojų klube 

(1 renginys).  

 

Skatinti bendradarbiavimą su 

tėvais 

Sistemingai 

organizuojami tėvų 

susirinkimai, taikomos 

susitartos tėvų 

informavimo formos 

Surengti ne mažiau nei 3 tėvų 

susirinkimai. 

 

Ne mažiau nei 50 % tėvų 

dalyvauja projektuose ir 

integruotoje veikloje. 

Bendradarbiauti su Širvintų 

rajono savivaldybės kultūros 

centru, šalies meno ir muzikos 

mokyklomis 

Plečiamas mokinių 

meninis akiratis, 

dalijamasi gerąja 

pedagogine patirtimi, 

skatinamas 

bendradarbiavimas 

Surengta gatvės muzikos 

šventė. 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis bent su viena muzikos 

ar meno mokykla. 
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Ilgalaikis nedarbingumas.  

9.2. Karantinas.  

9.3. Teisės aktų pasikeitimai.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Visos numatytos  2020 metų metinės užduotys yra 

įvykdytos. Užduočių vertinimo rodikliai viršyti įgyvendinant visas 4 metines užduotis.  Be to, 2020 

metais Meno mokykloje buvo atlikti kiti svarbūs darbai, nenumatyti metinėse užduotyse. Tai 

veiklos, susijusios su ugdymo organizavimu nuotoliniu būdu bei įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimu ir išoriniu vertinimu. Širvintų meno mokyklos direktorės Daivos Vinciūnienės 2020 

metų veiklos ataskaitą vertiname labai gerai.   

 

Mokyklos tarybos pirmininkė__________        Daiva Chadusevičienė     2021 m. vasario 1 d.  
(mokykloje – mokyklos tarybos       (parašas)                    (vardas ir pavardė)                  (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: vertinama labai gerai: metų veiklos užduotys  

įvykdytos, sutarti vertinimo rodikliai viršyti. 

 

 

Savivaldybės merė                                                              Živilė Pinskuvienė   2021-02-25 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko                          (parašas)      (vardas ir pavardė)               (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas  labai gerai. 

 

Susipažinau 

 

 

Širvintų meno mokyklos direktorė  __________      Daiva Vinciūnienė      ________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                    (parašas)             (vardas ir pavardė)             (data) 

 

 

 

 


