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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. Mokinių skaičius (2021 m. spalio 1 d. duomenys): Dailės skyriuje – 125 mokiniai, Muzikos 

skyriuje – 149. Neformaliojo švietimo centre programas, finansuojamas Neformaliojo vaikų 

švietimo krepšelio lėšomis, I pusmetį lankė 173 mokiniai, II pusmetį – 192 mokiniai. Meno 

mokykloje dirba 33 darbuotojai, iš jų – 28 pedagogai.  

Širvintų meno mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančias programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas. 

Širvintų meno mokyklos veikla 2021 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 2021 metų veiklos planu, 

patvirtintu Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V1-10 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 2021 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 2021 metų veiklos plane numatytą tikslą „Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų 

kokybę įgyvendinant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas“ didelis 

dėmesys skirtas ugdymo proceso organizavimui (mokymui nuotoliniu arba mišriu ugdymo 

organizavimo būdu, kontaktiniu būdu Meno mokykloje laikantis higienos ir saugumo reikalavimų 

dėl COVID-19 grėsmės), ugdymo kokybės gerinimui. 

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“.  

Muzikos skyriuje mokiniai mokosi akordeono, chorinio dainavimo, gitaros, fortepijono, 

smuiko, violončelės, trimito, kanklių, saksofono specialybių. Vaikai mokosi ne tik Širvintose, bet 
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ir Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos patalpose. Tai patogu ir saugu pradinių klasių 

mokiniams, kuriems nereikia važiuoti į rajono centrą, mokytojai atvažiuoja ir turi pamokas 

gimnazijos patalpose. 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. Muzikos skyriuje mokiniai turi galimybę mokytis pagal 

meninės saviraiškos programą (mokosi 18 mokinių). 16 mokinių mokosi ir antrojo instrumento. 

Dailės skyriuje veikia 1 priešmokyklinio dailės ugdymo ir 2 ankstyvojo dailės ugdymo grupės. 

Ankstyvojo, priešmokyklinio dailės ugdymo programų paskirtis – vaikų supažindinimas su 

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

priemonėmis.  

2021 m. mokykloje buvo atliktas veiklos 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“. Veiklos kokybės 

įsivertinimui pasirinkti rodikliai: „Asmenybės augimas siejant ugdymą su gyvenimu“, 

„Grįžtamasis ryšys“, „Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas“, „Ugdymo programa“, 

„Ugdymo individualizavimas“. Atliekant įsivertinimą buvo pateikti klausimynai Širvintų meno 

mokyklos mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Taip pat buvo naudojami kiti duomenų šaltiniai: 

analizuojamos ugdymo programos, įrašai elektroniniame dienyne TAMO, vyko sutelktų tikslinių 

grupių diskusijos. Gauti duomenys buvo analizuojami Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupėje, 

Besimokančių mokytojų klube. Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti 

Mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas priimti nutarimai 

dėl Meno mokyklos veiklos tobulinimo. 

Siekiant individualios mokinių pažangos ir didinant vaikų mokymosi motyvaciją didelis 

dėmesys buvo skiriamas ne tik pamokų kokybei, bet ir skatinamas mokinių dalyvavimas 

koncertuose, parodose, konkursuose ir kt. 

Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai koncertavo ne tik Širvintų meno mokykloje, bet ir 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro renginiuose, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje, 

Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje,  Kernavės 

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje ir kt. 

Meno mokykloje fortepijono specialybės mokiniams ir mokytojams suorganizuota profesinio 

meistriškumo pamoka, kurią vedė žymus JAV pianistas Mark Damisch. Pirmą kartą Meno mokykla 

suorganizavo Gatvės muzikos dieną, kuri vyko  2021 m. liepos 17 d.  

Meno mokyklos mokiniai atstovavo Širvintų rajonui 17 respublikinių ir 7 tarptautiniuose 

konkursuose. Muzikos skyriaus mokiniai laureatais ir diplomantais tapo II respublikiniame jaunųjų 

atlikėjų konkurse „Rudens pop-jazz“, respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „IN CORPORE“, 

respublikiniame tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų-solistų konkurse „Tautiniai gaidų raštai“, 

respublikiniame kanklių festivalyje-konkurse „Kankliuokim-2021“, antrajame respublikiniame 

kanklių konkurse „Dainuojančios kanklės 2021“, XXI respublikiniame vaikų džiazo muzikos 

festivalyje „Džiazo fiesta 2021“, akordeono festivalyje „Pasaulio muzika. Dabarties atspindžiai“,  

V respublikiniame antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkurse „Garsų 

spalvos“, respublikiniame konkurse „Naujieji atradimai-2021“, II respublikiniame jaunųjų atlikėjų 

konkurse „Karališkasis barokas-2021“, V respublikiniame styginių instrumentų konkurse 

„Romantikų įkvėpti“. Sėkmė lydėjo Muzikos skyriaus mokinius tarptautiniuose konkursuose: XIX 

tarptautiniame vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalyje-konkurse „JAZZ FONTANAS“ (1 

mokinys užėmė III vietą),  tarptautiniame liaudies instrumentų ir akordeono jaunųjų atlikėjų 

konkurse „Ut re mi 2021“ (2 mokiniai tapo prizininkais). 

Meno mokyklos mergaičių ansamblis ir 1 solistas tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų 

konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapo laureatais. 

Dailės skyriaus mokiniai tapo laureatais ir prizininkais respublikinėje parodoje „Rudens 

koliažas“, respublikiniame konkurse „Žemės pasakojimai“, 30-ajame tarptautiniame piešinių 
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konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Širvintų meno mokyklos mokinių darbai buvo 

eksponuoti Lidice (Čekijos Respublika) vykusioje tarptautinėje vaikų dailės parodoje.  

Stiprindama bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis Širvintų meno mokykla 

suorganizavo du respublikinius konkursus: „Mano angelas“ (22 dalyviai iš 11 savivaldybių)  ir 

„Laisvė – tai kūrybos pradas (Ignas Šeinius)“ (62 dalyviai iš 21 savivaldybės). 

Ugdydama mokinių bendrąsias kompetencijas mokykla dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje 

„Gyvybės medis“, akcijoje „Gyvasis tautos žiedas“, organizavo Tolerancijos savaitę, įgyvendino 

projektus „Sveika, vasara!“, „Laisvė – tai kūrybos pradas (Ignas Šeinius)“.  
Mokinių kūrybiniai darbai eksponuoti Širvintų rajono savivaldybėje, Širvintų r. savivaldybės 

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, Širvintų policijos komisariate, Širvintų r. savivaldybės 

kultūros centre. 

Dėl pandeminės situacijos pasikeitė mokinių dalyvavimo įvairiuose koncertuose, 

konkursuose, parodose sąlygos. Nuotolinio mokymo metu vyko ir virtualios Dailės skyriaus 

mokinių darbų parodos, virtualūs koncertiniai pasirodymai.  

2021 m. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras suorganizavo 22 olimpiadas 

ir konkursus pagal Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-1729 „Dėl 2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiko patvirtinimo“. Šiuose renginiuose dalyvavo 246 rajono ugdymo įstaigų mokiniai. 

Visi dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti Širvintų meno mokyklos padėkomis. 31 mokinys tapo 

savivaldybės etapų 1–3 vietų laimėtoju (trylika iš jų – 3–6 olimpiadų nugalėtojai). 24 mokiniai 

buvo deleguoti į regioninius ar respublikinius olimpiadų ir konkursų etapus. Du mūsų rajono 

mokiniai tapo Meninio skaitymo konkurso regioninio etapo 3 vietos nugalėtojais, vienas iškovojo 

3 vietą 26-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape. 28-osios 

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikiniame etape 1 mūsų 

rajono mokinys buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

padėkomis „Už puikiai atliktas kalbėjimo ir rašymo užduotis“ ir „Už gerą meninį skaitymą“. 2 

mūsų rajono mokiniai tapo Lietuvos mokinių technologijų olimpiados pirmos vietos nugalėtojais. 

Du mokiniai tapo Lietuvos mokinių geografijos olimpiados (7–8 kl.) trečios vietos nugalėtojais. 

Neformaliojo švietimo centras suorganizavo kūrybinių darbų konkursą rajono mokiniams 

„Kalėdinis paštas“, užsienio kalbų skaitymus „Suteikime žodžiui sparnus“, mokinių kūrybinių 

darbų parodą „Didžiosios savaitės ir Velykų slėpinys“, Lietuvių kalbos dienų renginį 

„Raštingiausias mokinys“, Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių  

klasių mokinių dailyraščio konkursą „Rašau aš, rašai tu, rašome visi kartu“, menų festivalį „Metų 

laikai“, respublikinį kūrybinių darbų konkursą „Mano angelas“ ir kt. Suorganizuotas konkurso 

„Tramtatulis“ Širvintų rajono vietinis ratas. Po Lietuvos mokinių dailės ir technologijų olimpiadų 

rajono etapų buvo suorganizuotos virtualios mokinių darbų parodos. 

2021 m. mokiniams buvo pasiūlytos 9 neformaliojo švietimo programos, finansuojamos 

NVŠ krepšelio lėšomis. Mokiniai rinkosi NVŠ programas: „Auk stiprus ir sveikas gamtoje“, 

„Gitaristų grupelė“, „Salės ir paplūdimio tinklinis“, „Krepšinio pasaulyje“, „Širvintų jaunieji 

šauliai“, „Jaunieji kolumbai“, „Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“, „Ateik ir sportuok!“, sceninė 

raiška „Nuo scenos iki ekrano“. NVŠ programų užsiėmimai vyko Širvintose, Gelvonuose ir 

Musninkuose. 

Neformaliojo švietimo centras suorganizavo 16 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, kurių bendra trukmė – 230 val., dalyvių skaičius – 308. Buvo organizuojami įvairūs 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai: metodinės dienos, metodinė – edukacinė išvyka, profesinio 

meistriškumo pamokos, knygų pristatymas, stažuotė, mokymai pagal ilgalaikes ir trumpalaikes 

kvalifikacijos tobulinimo programas. Suorganizuoti 25 Širvintų rajono mokytojų metodinių būrelių 

bei gerosios patirties sklaidos užsiėmimai. Vertinant mokinių olimpiadų ir konkursų darbus įvyko 

18 vertinimo komisijų susirinkimų. Rajono mokytojų metodiniai būreliai suorganizavo 5 renginius 

rajono ugdymo įstaigų mokiniams. Dalis renginių vyko nuotoliniu būdu. Suorganizuota 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių paroda, kurioje savo 

metodines priemones pristatė 18 rajono pedagogų. 
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Populiarinant mokymosi visą gyvenimą idėją Širvintų rajone organizavome tradicinės 

respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginius – 

Širvintų rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų atstovų virtualų 

susitikimą ir rajono mokytojų kūrybinių darbų parodą.  

Prie Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro sėkmingai veikia Trečiojo amžiaus 

universitetas, kurį lanko 93 registruoti klausytojai. 2021 m. įvyko 79 Sveikos gyvensenos, Menų, 

Teologijos-filosofijos fakultetų renginiai. Organizuoti šventiniai renginiai: mokslo metų atidarymo 

šventė, advento rytmetys „Belaukiant šventų Kalėdų“. Vyko akcija „Knyga senjorui“, istorinių 

paskaitų ciklas apie imperatorių Napoleoną, M. K. Čiurlioniui skirta paskaita „Čiurlioniškas 

ruduo“, paskaitos teologine, gaisrinės saugos, judesio terapijos tematika, mankštos baseine, IT 

užsiėmimai-konsultacijos, kultūrinės ir pažintinės išvykos po Bartkuškio kraštą, Ukmergės 

senamiestį, Kauno Tado Ivanausko muziejų ir Obelynės dendrologinį parką. Paminėta  Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena.  

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

2021 metų veiklos plane numatytas tikslas: „Kurti mokykloje įgalinančią lyderystę, įgyvendinamą 

per susitarimą kultūrą, atsakomybių pasidalinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą tarp Meno 

mokyklos skyrių“. Įgyvendinant šį tikslą didelis dėmesys skirtas konstruktyviam, efektyviam 

mokyklos vadovų, Dailės ir Muzikos skyrių mokytojų, Neformaliojo švietimo centro specialistų 

bendravimui ir bendradarbiavimui. Darbo grupėse pedagogai ir kiti specialistai aptarė, sprendė 

iškilusias ugdymo problemas, diskutavo aktualiais mokyklos veiklos klausimais, teikė siūlymus 

dėl ugdymo kokybės gerinimo ir kt. Meno mokyklos mokytojų metodinei veiklai ir profesiniam 

augimui buvo skirti Besimokančių mokytojų klubo užsiėmimai. 2021 metais įvyko 6 Besimokančių 

mokytojų klubo susitikimai, kuriuose buvo mokomasi pamokų stebėjimo, grįžtamojo ryšio 

teikimo, grįžtamojo ryšio naudojimo mokinio pažangai gerinti, aptarti trišalio pokalbio vedimo 

būdai ir metodai, analizuojami geros pamokos bruožai, interpretuojami veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenys ir teikiami siūlymai 2022 m. veiklos planui. 

Meno mokyklos pedagogai tobulino kompetencijas dalyvaudami įvairiuose seminaruose, 

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

neformaliojo švietimo lyderystės programoje ir kitose  veiklose. Meno mokyklos bendruomenė 

turėjo galimybę nemokamai tobulinti IKT kompetencijas įgyvendinant Širvintų meno mokyklos 

parengtą eTwinning projektą „Vaikų kūrybiškumo plėtotė įgalinant Širvintų meno mokyklos 

skaitmeninio raštingumo tobulinimą(si)“. Mokyklos pedagogai dalyvavo 40 ak. val. seminare 

„Skaitmeninio turinio kūrimas ir vizualizavimas muzikos ir dailės ugdymo pamokose naudojant 

eTwinnng platformos IKT įrankius“ ir skaitmeniniuose raštingumo kursuose pagal neformalaus 

ugdymo programą „Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės“ (60 ak. val.). Suorganizuota 

gerosios patirties sklaidos konferencija „eTwinning platforma ─ erdvė meno mokyklų 

bendradarbiavimui“, kurioje dalyvavo ne tik Širvintų meno mokyklos pedagogai, bet ir Švenčionių, 

Molėtų, Zarasų, Vilkaviškio muzikos, meno mokyklų mokytojai. 

2021 metais efektyviai ir taupiai naudojant turimus žmogiškuosius ir finansinius įstaigos 

išteklius Meno mokykloje buvo atlikti smulkūs klasių ir koridoriaus remonto darbai. Muzikos 

skyriuje buvo taisomi ir derinami muzikos instrumentai (fortepijonas ir pianinai). Nuolat gerinama 

mokyklos materialinė bazė. Nupirkti 3 nešiojamieji kompiuteriai, 2 planšetiniai kompiuteriai. 

Nupirkti nauji instrumentai: 2 gitaros su dėklais, 1 violončelė. Nupirktos priemonės, reikalingos 

Dailės skyriaus mokinių ugdymui (molio masė, gipso figūros, plokštės ir kt.). Dėl COVID-19 

grėsmės didelis dėmesys skirtas užtikrinti saugias ugdymo(si) ir darbo sąlygas. Nupirktos 

reikalingos saugos ir dezinfekcijos priemonės. 

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

mokyklos 2021 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 
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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. Tobulinti 

ugdymo procesą 

Meno mokykloje 

siekiant mokinių 

pasiekimų gerinimo.    

 

 

1.1.1. Individualius 

mokinių gebėjimus 

atitinkantys 

mokymosi 

pasiekimai, 

asmeninė 

kiekvieno mokinio 

pažanga, ugdymo 

proceso kokybės 

gerinimas.  

1.1.1.1. Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos aptarimas 

(Mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir (ar) 

direkciniuose 

pasitarimuose) – 2 

renginiai.  

Mokykloje aiškiai 

susitarta dėl 

asmeninės mokinio 

pažangos 

identifikavimo ir 

fiksavimo. 

 

1.1.1.2. 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. 
  

1.1.1.1. Mokinių 

pasiekimų ir individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimas, analizavimas, 

pagalba mokiniui, 

grįžtamasis ryšys 

(mokytojas – mokinys – 

mokinio tėvai) aptarti 5 

renginiuose: direkciniuose 

pasitarimuose (Muzikos 

skyriaus 2021-04-08 

direkcinio pasitarimo 

protokolas Nr. D2-1, 

Dailės skyriaus 2021-05-

03 direkcinio pasitarimo 

protokolas Nr. D2-2), 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose (2021-05-03 

protokolas Nr. MT-2, 

2021-08-24 protokolas Nr. 

MT-3, 2021-12-29 MT-4). 

Mokykloje aiškiai susitarta 

dėl asmeninės mokinio 

pažangos identifikavimo ir 

fiksavimo (diskutuota, 

priimti bendri sprendimai; 

reglamentuota Širvintų 

meno mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos apraše). 

 

1.1.1.2. Patobulintas ir 

patvirtintas Širvintų meno 

mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei mokinių, jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

tvarkos aprašas (Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 

V1-228 „Dėl Širvintų 

meno mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei mokinių, jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų)  
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tvarkos aprašo 

tvirtinimo“). 

Daugiau kaip 90% 

mokinių daro asmeninę 

pažangą, reguliariai ją 

fiksuoja ir reflektuoja 

(apklausų duomenys, 

mokyklos įsivertinimo 

dokumentai ir kt.).  

 

Suorganizuoti kiekvienos 

muzikos klasės kalėdiniai 

koncertai I pusmečio 

pabaigoje, mokiniai 

koncertavo įvairių švenčių, 

įsimintinų datų 

paminėjimų ir kitomis 

progomis (Rugsėjo 1-

osios, Mokytojų dienos, 

Vaikų gynimo dienos ir 

kt.). Karantino metu 

organizuoti mokinių 

virtualūs pasirodymai.  

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Sudariau ir vadovavau 

Širvintų meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašo tobulinimo 

darbo grupei (Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus 2021 m. kovo 

17 d. įsakymas Nr. V1-36 

„Dėl Širvintų meno 

mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo 

tobulinimo darbo grupės 

tvirtinimo“). 

2. Meno mokyklos 

Besimokančių mokytojų 

klube svarstyti klausimai 

apie grįžtamąjį ryšį 

mokinio pažangai, 

mokinių asmeninės 

pažangos matavimą 

(Besimokančių mokytojų 

klubo 2021-04-09 

susirinkimo protokolas Nr. 

BMK-3). 
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1.2. Organizuoti 

Meno mokyklos 

veiklos kokybės 

vidinį vertinimą. 

1.2.1. Atliktas 

Meno mokyklos 

veiklos (pasirinktų 

dviejų sričių) 

įvertinimas pagal 

Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo 

teikėjų veiklos 

kokybės 

užtikrinimo 

metodiką. 

 

1.2.1.1. Parengta 

Meno mokyklos 

įsivertinimo 

ataskaita.  

1.2.2.1. Meno 

mokyklos 

įsivertinimo 

rezultatų aptarimas 

Besimokančių 

mokytojų klube (1 

renginys).  

 

 

 

1.2.1.1. Parengta Meno 

mokyklos įsivertinimo 

ataskaita. Atliktas 2 sričių 

(I. Ugdymo pasiekimų ir 

pažangos srities ir II. 

Ugdymo organizavimo 

srities) įvertinimas pagal 

Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo metodiką. 

1.2.2.1. Meno mokyklos 

įsivertinimo rezultatų 

aptarimas Besimokančių 

mokytojų klube 

(Besimokančių mokytojų 

klubo 2021-11-04 

susirinkimo protokolas Nr. 

BMK-5 ). 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Vadovavau Širvintų 

meno mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupei (Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 

2021 m. kovo 16 d. 

įsakymas Nr. V1-35 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės 

tvirtinimo“). 

2. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas 

pristatytas Širvintų meno 

mokyklos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkime (2021-11-09 

Nr. MM-3). 

3. Tobulinau 

kompetencijas 40 ak. val. 

seminare „Neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo įstaigų veiklos 

kokybės tobulinimas“ ir 

įgytas žinias pritaikiau 

Meno mokykloje.  
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1.3. Skatinti 

bendradarbiavimą su 

tėvais. 

 

 

1.3.1. Sistemingai 

organizuojami tėvų 

susirinkimai, 

taikomos susitartos 

tėvų informavimo 

formos. 

1.3.1.1. Surengti ne 

mažiau nei 3 tėvų 

susirinkimai. 

Ne mažiau nei 50% 

tėvų dalyvauja 

projektuose ir 

integruotoje 

veikloje. 

1.3.1.1. Suorganizuoti 3 

tėvų susirinkimai (Širvintų 

meno mokyklos mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimų protokolai: 

2021-06-03 Nr. MM-1, 

2021-08-26 Nr. MM-2 , 

2021-11-09 Nr. MM-3). 

Daugiau kaip 50% 

mokinių tėvų dalyvavo 

projektų,  integruotose 

veiklose. Jie domėjosi 

vaikų pasiekimais ir 

pažanga, dalyvavo 

koncertuose, kurie vyko 

Meno mokykloje, kitose 

erdvėse ar virtualiai. 

Dailės skyriaus mokiniams 

ir jų tėvams 

suorganizuotos kalėdinės 

dirbtuvės. Mokiniai ir jų 

tėvai integruoto projekto 

„Artėjant Kalėdoms“ metu 

kūrė keraminį pano ir 

dalyvavo mažiausios ir 

gražiausios snaigės 

konkurse, renginyje 

„Kelionė į Kalėdas“ 

gamino kalėdines 

dekoracijas ir puokštes, 

dalyvavo kalėdiniame 

protmūšyje „Garsiausi 

meno kūriniai“, integruoto 

projekto „Kalėdų 

laukimas“ metu pagamino 

žvakides. Mokiniai kartu 

su tėvais, kitais šeimos 

nariais  dalyvavo Gatvės 

šventėje, eTwinning 

projektų veiklose ir kt. 

renginiuose. 

Siekiant užtikrinti 

efektyvesnį mokytojų, 

mokinių, jų tėvų 

bendravimą, grįžtamojo 

ryšio teikimą mokykloje 

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

naudojamas elektroninis 

dienynas TAMO.  

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Suorganizuota Atvirų 

durų diena mokinių 

tėvams (globėjams) 
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(Dailės skyriaus 2–7 

klasių, Muzikos skyriaus 

2–8 klasių ir meninės 

saviraiškos programų 

mokiniams ir jų tėvams). 

2. Parengtas ir patvirtintas 

Širvintų meno mokyklos 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) tvarkos 

aprašas  (Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 31 d. 

įsakymas Nr. V1-309 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) tvarkos aprašo   

tvirtinimo“). 

1.4. Bendradarbiauti 

su Širvintų rajono 

savivaldybės 

kultūros centru, 

šalies meno ir 

muzikos 

mokyklomis. 

1.4.1. Plečiamas 

mokinių meninis 

akiratis, dalijamasi 

gerąja pedagogine 

patirtimi, 

skatinamas 

bendradarbiavimas. 

1.4.1.1. Surengta 

gatvės muzikos 

šventė. 

Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis bent su viena 

muzikos ar meno 

mokykla. 

 

1.4.1.1. Surengta gatvės 

muzikos diena (2021 m. 

liepos 17 d.). 

Pasirašytos 4 

bendradarbiavimo sutartys 

su meno ir muzikos 

mokyklomis: Vilkaviškio 

muzikos mokykla (2021-

03-31 Nr. BS-1), Molėtų 

meno mokykla (2021-11-

08 Nr. BS-8), Švenčionių 

Juliaus Siniaus meno 

mokykla (2021-11-09 

Nr.BS-10), Zarasų meno 

mokykla (2021-11-12 Nr. 

BS-11). 

 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Pasirašytas 

bendradarbiavimo 

susitarimas su Širvintų 

rajono savivaldybės 

kultūros centru (2021-04-

23 Nr. BS-4). 
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2. Pasirašytas 

bendradarbiavimo 

susitarimas su VŠĮ „Grei 

kūrybiniai projektai“ 

(2021-04-12 Nr. BS-2). 

3. Pasirašyta 

bendradarbiavimo ir 

partnerystės sutartis su 

Molėtų r. švietimo 

pagalbos tarnyba (2021-

03-19 Nr. BS-3). 

4. Pasirašyta 

bendradarbiavimo  sutartis 

su visuomenine 

organizacija „Senjorų 

pasaulis“ (2021-11-04 Nr. 

BS-7). 

5. Širvintų meno mokykla 

apdovanota Širvintų rajono 

kultūros centro padėka už 

bendradarbiavimą ir 

kūrybiškumą. 

 

 

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, kontaktiniu arba 

mišriu būdu esant COVID-19 grėsmei. 

Esant COVID-19 grėsmei didelis dėmesys 

skirtas saugumo reikalavimų užtikrinimui 

organizuojant ugdymo procesą. Pamokos, 

renginiai Meno mokykloje vyko tiek 

kontaktiniu būdu laikantis visų saugos 

reikalavimų, tiek virtualiai.  

3.2. Parengtas ir įgyvendintas projektas 

„Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius). 

Projekto tikslas – skatinti mokinius 

kūrybinėmis iniciatyvomis stiprinti pagarbą 

valstybei, jos istorijai, kultūrai, tradicijoms. 

Projekto veiklose dalyvavo ne tik mūsų Meno 

mokyklos mokiniai, bet ir vaikai iš kitų 

savivaldybių neformaliojo švietimo įstaigų, 

mokytojai, mokinių tėvai. 

3.3. Vasaros užimtumo projekto – pusės dienos 

stovyklos „Sveika, vasara“ organizavimas. 

Vasaros atostogų metu Dailės ir Muzikos 

skyrių mokiniai dalyvavo įvairiose kūrybinėse 

stovyklos „Sveika, vasara“ veiklose.  

3.4. Įgyvendintas eTwinning projektas „Vaikų 

kūrybiškumo plėtotė įgalinant Širvintų meno 

Meno mokyklos pedagogai susipažino su 

eTwinning platformos teikiamomis 

galimybėmis bendradarbiavimui ir 
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mokyklos mokytojų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimą(si)“. 

profesiniam tobulėjimui, tobulino 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

Suorganizuota respublikinė mokytojų 

konferencija, išleistas kalendorius. 

3.5. Dalyvavimas eTwinning tarptautiniame-

tęstiniame projekte „Netipinė aplinka ir vaikų 

kūrybiškumo plėtotė“. 

Projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą 

netipinėje aplinkoje. Meno mokyklos 

mokytojai organizavo netradicines pamokas 

miesto erdvėse.  
 

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.    
 

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□  3□  4□ 

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

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

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

rezultatų 

1□  2□  3□  4□ 

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

   

   

   

   

 

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. Ekstremali situacija (karantinas ir kt.) 

9.3. Teisės aktų pasikeitimai.  

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė          Jurgita Voskanienė       2022 m. vasario      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    2022 m. vasario      d. 
(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 ─  

 

Susipažinau 

 

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

 

 

 

 


