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Širvintų meno mokyklos veikla 2022 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 2022 metų veiklos planu, 

patvirtintu Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V1-13 „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

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

centras. Mokinių skaičius (2022 m. spalio 1 d. duomenys): Dailės skyriuje – 123 mokiniai, Muzikos 

skyriuje – 147 mokiniai. Neformaliojo švietimo centre programas, finansuojamas neformaliojo 

vaikų švietimo krepšelio lėšomis, I pusmetį lankė 241 mokinys, II pusmetį – 288 mokiniai. Meno 

mokykloje dirba 32 darbuotojai, iš jų – 27 pedagogai.  

Širvintų meno mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančias programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas. 

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 2022 metų veiklos plane numatytą tikslą „Užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų 

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

dėmesys skirtas ugdymo kokybės gerinimui, sudarant kiekvienam besimokančiajam galimybes 

siekti jo asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jo ugdymos(-si) tikslus ir prigimtines galias.  

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“, Neformaliojo 

vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 

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, fortepijono, kanklių, smuiko, gitaros, 

violončelės, pučiamųjų (trimito, saksofono), chorinio dainavimo specialybių. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos pradinių klasių mokiniai  turi galimybę mokytis muzikos savo gimnazijos 
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patalpose. Mokiniai turi galimybę arčiau savo gyvenamosios vietos naudotis neformaliojo švietimo 

paslaugomis. Taupomos lengvatiniam pavėžėjimui skirtos lėšos. 

Dailės skyriuje mokiniai mokosi dailės pažinimo ir raiškos, dailės pažinimo ir spalvinės 

raiškos, dailės pažinimo ir grafinės raiškos, dailės pažinimo ir erdvinės raiškos, piešimo, tapybos, 

kompozicijos, skulptūros, grafikos, dailėtyros, grafinio dizaino dalykų. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4 patvirtintu 

Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų švietimo programų kriterijų aprašu 

atnaujintas ugdymo turinys 2 ir 3 klasėse. 

Siekiant, kad Širvintų rajono mokiniai turėtų daugiau galimybių dalyvauti neformaliojo 

švietimo veiklose, Širvintų meno mokykla įgyvendina neformaliojo švietimo programas. Vaikai 

turi galimybę mokytis ankstyvojo muzikinio, ankstyvojo ir priešmokyklinio dailės ugdymo 

grupėse. 6–7 metų vaikai ugdomi pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, kurios tikslas – 

atrasti ir ugdyti kiekvieno vaiko muzikinius gebėjimus. Mokosi 9 mokiniai. Dailės skyriuje yra 1 

priešmokyklinio dailės ugdymo ir 2 ankstyvojo dailės ugdymo grupės, kuriose mokosi 30 vaikų. 

Ankstyvojo, priešmokyklinio dailės ugdymo programų paskirtis – vaikų supažindinimas su 

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

priemonėmis. Muzikos skyriuje mokiniai turi galimybę mokytis pagal meninės saviraiškos 

programą (mokosi 21 mokinys). 17 mokinių mokosi ir antrojo instrumento.  

2022 m. Širvintų rajono mokiniams buvo pasiūlyta 12 programų, finansuojamų neformaliojo 

vaikų švietimo krepšelio lėšomis: „Ateik ir sportuok!, „Auk stiprus ir sveikas gamtoje“, 

„Dainavimas ir skudučiavimas kartu“, „Gitaristų grupelė“, „Jaunieji kolumbai“, „Krepšinio 

pasaulyje“, „Salės ir paplūdimio tinklinis“, „Kūrybinės lėlių teatro dirbtuvės“, „Sniego gniūžtė“, 

„Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“, „Saviraiška ir kūryba per piešimą ir tapybą“, „Širvintų jaunieji 

šauliai“. Šiose programose ugdomos mokinių kūrybinės, pilietinės, socialinės, gamtamokslinės, 

sportinės, sveikos gyvensenos kompetencijos. NVŠ programų užsiėmimai vyko Širvintose, 

Gelvonuose ir Musninkuose.  

Po 2021 m. mokykloje atlikto veiklos kokybės įsivertinimo 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“, atsižvelgiant į 

darbo grupių rekomendacijas buvo parengta ir įgyvendinta 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Ugdymo proceso tobulinimas. Įtraukiojo ugdymo kultūra ugdymo įstaigoje“. Į 

elektroninį dienyną TAMO įdiegtas individualios pažangos stebėjimo modulis. Mokytojai didesnį 

dėmesį skyrė bendravimui ir bendradarbiavimui su mokinių tėvais. Atnaujintos FŠPU programos. 

2022 m. veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinkti 2 rodikliai: „Asmenybės augimas siejant 

ugdymą su gyvenimu“, „Fizinė aplinka“. 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. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas pateikti siūlymai Širvintų 

meno mokyklos 2023 metų veiklos plano rengimo grupei.  

Širvintų meno mokykla puoselėja tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūrą, skatina 

profesinį dialogą, įvairių respublikinių ir tarptautinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą, vykdo 

tradicinius renginius. Siekiant individualios mokinių pažangos ir didinant vaikų mokymosi 

motyvaciją didelis dėmesys skiriamas ne tik pamokų kokybei, bet ir skatinamas mokinių 

dalyvavimas koncertuose, parodose, konkursuose ir kt. Meno mokyklos mokinių dalyvavimas 

konkursuose, festivaliuose, koncertuose, parodose sąlygoja mokymosi sėkmę, padeda tobulinti 

atlikimo meistriškumą, skatina kūrybinę iniciatyvą, gerina mokymosi rezultatus bei stiprina 

motyvaciją pažangai siekti. Jau antrus metus vyksta bendradarbiavimas su Vilniaus dailės 

akademija. Vykdant projektą ,,priARTėk“ mokiniams pamokas vedė Vilniaus dailės akademijos 

dėstytojai. Meno mokykloje vyko smuiko, akordeono, kanklių, fortepijono meistriškumo pamokos 

ir koncertai, kuriuose dalyvavo žinomi muzikos pedagogai ir profesionalūs muzikantai. 

Mokyklos pedagogai organizuoja integruotas dailės ir muzikos pamokas. Įsimintinos 

pamokos „Meno nereikia suprasti – jį reikia pajausti“, „Gėlių muzika“, integruota dailės ir choro 
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pamoka, skirta Sausio 13-osios šventei. Susitikimai su žinomais muzikantais, integruotos veiklos 

ugdymo procese didina mokinių motyvaciją, skatina kūrybiškumą ir ugdo pilietiškumo 

kompetenciją. 

Širvintų meno mokyklos dalyvavimas Europos klimato iniciatyvos (EUKI) ,,Kartu už darnią 

mokyklą“ projekte, tarptautinėje jaunimo konferencijoje ne tik padėjo mokiniams įgyti naujų žinių 

ir kompetencijų, bet kartu  suteikė galimybę Širvintų meno mokyklai viešinti savo veiklą ne tik 

šalyje, bet ir užsienyje. Už aktyvų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimą projekte „Darni 

mokykla“ Širvintų meno mokyklai suteiktas žaliasis diplomas. Programos eTwinning Nacionalinė 

paramos tarnyba už projektą „Natur and Music“ („Gamta ir muzika“) Širvintų meno mokyklos 

mokytojų komandai suteikė Nacionalinį kokybės ženklelį. 

Jau tradiciniu tapo Širvintų meno mokyklos organizuojamas respublikinis festivalis-

konkursas ,,Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius). 2023 metais festivalį-konkursą mokykla 

organizuos jau trečią kartą. Pirmą kartą suorganizuotas respublikinis styginių instrumentų jaunųjų 

atlikėjų konkursas-festivalis „Virpančios stygos“.  

Meno mokyklos mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Nacionaliniame M. K. 

Čiurlionio muziejuje, M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje. Edukacijų metu ugdomi mokinių 

meniniai gebėjimai, kritinis mąstymas, gebėjimas argumentuoti savo nuomonę. 

2022 metais Meno mokyklos Muzikos skyriaus mokiniai respublikiniuose konkursuose ir 

festivaliuose iškovojo 20 prizinių vietų, pelnė 29 padėkas ir diplomus už puikius pasirodymus. 

Mokyklos solistas ir mergaičių ansamblis, tapę I-ojo ir II-ojo ,,Dainų dainelė 2022“ konkurso etapo 

nugalėtojais, dalyvavo III-jame – televizijos etape. Mokyklos choras „Garsiukai“ pelnė III vietą 

chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“ Vievyje, violončelininkų orkestras koncertavo 

Belgijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Vilniaus šv. Juozapo bažnyčioje, Širvintų rajono mokyklose, 

Širvintų miesto šventėje. Respublikiniame meno ir muzikos mokyklų XX ir XXI amžiaus 

šiuolaikinės instrumentinės muzikos ,,Žiemos eskizai“ konkurse Širvintų meno mokyklos  

smuikininkės pelnė III vietą ir konkurso diplomą. Respublikiniame I-ajame styginių instrumentų 

jaunųjų atlikėjų konkurse-festivalyje „Virpančios stygos“ Širvintų meno mokyklos Gitaros klasės 

mokinys buvo apdovanotas Grand Prix, o solistai smuikininkai ir styginių instrumentų ansamblis 

tapo II ir III vietos laureatais.    

Meno mokyklos stygininkų ansamblis koncertavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos „Vilties 

paukštė 2022“ konkurso dalyviams, Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Mokyklos 

kolektyvų pasirodymai miesto bendruomenei ir svečiams šventėje ,,Startas vasarai Širvintose“, 

Mokslo ir žinių šventiniame koncerte sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo.  

Dailės skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 9 parodas. Kūrybiniai moksleivių darbai buvo 

eksponuojami Meno mokykloje, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Už puikią parodą, skirtą ,,Saugaus 

interneto“ savaitei, mokiniai buvo apdovanoti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro padėkomis ir 

prizais. Respublikiniame vaikų skulptūros darbų konkurse „Mano pasaka“ Širvintų meno 

mokyklos mokinės pelnė I-ąją vietą ir laureato diplomą. Tradicine tapo ir vaikų kūrybinių darbų 

paroda Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ,,Augame Lietuvai, 

kuriame Tėvynei 2022“, kurioje eksponuojami ne tik įvairia technika atlikti mokinių piešiniai, bet 

ir skulptūros darbai. Dailės skyriaus mokinių baigiamieji kūrybiniai darbai eksponuojami Meno 

mokykloje, Širvintų rajono savivaldybėje. Musninkų Švč. Trejybės bažnyčią kalėdiniu laikotarpiu 

papuošė Dailės skyriaus mokinių sukurta prakartėlė, o mokinių kalėdiniai atvirukai dalyvavo 

tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurse „Kalėdinis atvirukas“ (8 

mokiniai apdovanoti padėkomis). Respublikiniame piešinių konkurse ,,Mėgstamiausias S. Nėries 

pasakų personažas“ viena mokyklos mokinė už piešinį pelnė laureato diplomą. 

Esant pandeminei situacijai buvo rengiamos virtualios Dailės skyriaus mokinių darbų 

parodos, virtualūs koncertiniai pasirodymai.   

Mokinių vasaros atostogų metu buvo suorganizuotos stovyklos: „Kūryba – tai sveikatos 

kelias“, „Sveika, vasara“. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių meno mokykla ir 

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru, vykdyti bendri projektai – vasaros stovykla 

,,Kūrybiškumo džiaugsmas“, ,,Muzikinis tiltas“. Stovyklose buvo ugdomos mokinių asmeninės ir 

socialinės kompetencijos, stiprinami bendravimo įgūdžiai, ugdomas kūrybiškumas. Lapkričio 16, 
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17, 18 dienomis paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. 2022 metų Tolerancijos dienos idėja – 

Tolerancijos namas. Mokytojai su mokiniais kalbėjosi apie savo artimiausią aplinką, kurioje 

gyvename. Mokiniai buvo kviečiami piešti piešinius, daryti koliažus (aplikacijas ir pan.), sukurti 

kažką ypatingo, inovatyvaus.  

2022 m. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras organizavo 28 olimpiadas 

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

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 14 d. 

įsakymu Nr. V-2247 „Dėl 2022 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiko patvirtinimo“, ir 2022 m. Neformaliojo švietimo centro organizuojamų Lietuvos 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Širvintų rajono mokiniams grafiką, 

patvirtintą  Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V1- 290. 

Šiuose renginiuose dalyvavo 367 rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Visi dalyviai ir jų mokytojai 

apdovanoti Širvintų meno mokyklos padėkomis. Net 119 mokinių tapo savivaldybės etapų 1–3 

vietų laimėtojais (aštuoni iš jų – 3–5 olimpiadų nugalėtojai). 19 mokinių buvo deleguoti į 

respublikinius olimpiadų ir konkursų etapus. Gelvonų gimnazijos mokinė iškovojo 1 vietą Lietuvos 

mokinių technologijų olimpiadoje. Meninio skaitymo konkurso zoniniame etape iškovotos 2 ir 3 

vietos (2 mokiniai). Organizuotame tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 

105 dalyviai. Iš jų 4 mokiniai pateko į geriausiųjų Lietuvoje 50-tuką. Organizuotas vaikų ir jaunimo 

konkursas „Dainų dainelė“. Jame dalyvavo 8 dalyviai. 3 iš jų (2 solistai ir Širvintų meno mokyklos 

mergaičių ansamblis) tapo nugalėtojais zoniniame etape ir pateko į TV konkurso trečiąjį etapą. Po 

Lietuvos mokinių dailės ir technologijų olimpiadų rajono etapų buvo suorganizuotos mokinių 

darbų parodos. 

Neformaliojo švietimo centras kartu su rajono mokytojų metodiniais būreliais organizuoja 

renginius mokiniams. 2022 metais rajone vyko jaunųjų pasakorių ir kūrybinių darbų konkursas „Aš 

ir mano pasaka“, kuriame dalyvavo 20 rajono mokinių, Širvintų rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų pradinių (1–4) klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano gimtinė – Lietuva“ 

(27 dalyviai), užsienio kalbų skaitymai „Suteikime žodžiui sparnus“ (12 dalyvių), Lietuvių kalbos 

dienų renginys „Raštingiausias mokinys“ (295 dalyviai). Mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, surganizuotas kūrybinių darbų konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“ (47 

dalyviai). Gausūs piešiniais buvo mokinių kūrybinių darbų konkursai „Velykinis margutis“ ir 

„Kalėdinis paštas“ (84 darbai), Širvintų rajono savivaldybės vaikų piešinių paroda 

„Interpretacijos“. Suorganizuotas respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas ir paroda „Žemės 

alsavimas“ (25 darbai), kūrybinių darbų paroda „Malda mamai“ (24 dalyviai), 5–12 klasių mokinių 

greitojo teksto rinkimo konkursas (250 dalyvių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

meninio skaitymo šventė (21 dalyvis), respublikinis vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalis-

konkursas „Laisvė – tai kūrybos pradas“, vaikų liaudies kūrybos atlikėjų šventė „Patrepsėlis“ (38 

dalyviai).  

2022 m. Neformaliojo švietimo centras parengė ir vykdė 2 ilgalaikes (40 val.) programas. 

Jose dalyvavo 56 savivaldybės pedagoginiai darbuotojai. Programos parengtos pagal lyderystės 

ugdymui ir mokymuisi stiprinimo prioritetą. 

Be ilgalaikių programų organizuoti dar 7 trumpalaikiai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kuriuose dalyvavo 95 dalyviai. Bendra trukmė – 88 a. val. Organizuoti mokymai, skirti 

vaikų turizmo renginių vadovams. Juose dalyvavo 24 pedagogai. Kvalifikacijos tobulinimas vyko 

organizuojant įvairias formas: seminarus, metodines-edukacines išvykas, profesinio meistriškumo 

pamokas.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginius organizuoja ir rajono mokytojų metodiniai būreliai. 

Metodiniuose renginiuose yra sudaromos galimybės pedagogų gerosios patirties sklaidai. 2022 

metais įvyko 28 metodinių būrelių renginiai, kuriuose buvo dalijamasi pedagogine patirtimi, daug 

dėmesio buvo skiriama atnaujinto ugdymo turinio aktualijoms. 

Daug aktualių klausimų yra aptariama įvairių konkursų, olimpiadų ir kitų renginių vertinimo 

komisijų posėdžiuose. 2022 metais buvo organizuoti 22 susirinkimai darbų vertinimui ir problemų 

analizavimui.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas atsižvelgiant į rajono pedagogų 

poreikius. Renginiai daugiausiai yra organizuojami po pamokų, mokinių atostogų metu arba 
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nuotoliniu būdu. Neformaliojo švietimo centras bendradarbiauja su Molėtų ir Ukmergės švietimo 

pagalbos tarnybomis. Čia tvirtinamos ir akredituojamos parengtos kvalifikacijos tobulinimo 

programos. Kitų institucijų organizuojami renginiai viešinami Širvintų meno mokyklos interneto 

svetainėje, socialiniuose tinkluose. Konkretūs pasiūlymai yra teikiami mokyklų administracijai ir 

mokytojams elektroniniu paštu. 

Birželio–rugsėjo mėn. Neformaliojo švietimo centras organizavo lietuvių kalbos mokymus 

suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje. Juose dalyvavo 10 asmenų.  

Populiarinant mokymosi visą gyvenimą idėją, didinant informacijos apie suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi galimybes prieinamumą Širvintų rajone organizuoti 

tradicinės respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginiai – 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymas, rajono mokytojų kūrybinių darbų paroda, renginiai 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. 

Prie Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro sėkmingai veikia Trečiojo amžiaus 

universitetas (TAU), kurį lanko 99 registruoti klausytojai. 2022 m. TAU šventė 10 metų veiklos 

jubiliejų. Jubiliejiniais metais įvyko 73 Sveikos gyvensenos, Menų, Teologijos-filosofijos fakultetų 

renginiai. Organizuoti šventiniai renginiai: TAU 10 metų jubiliejaus ir mokslo metų atidarymo 

šventė, renginys „Stebuklingas advento metas“. Vyko akcija „TAU knygų Kalėdos“, istorinių 

paskaitų ciklas apie iškilias pasaulio asmenybes, žymius įvykius, paskaitos sveikos gyvensenos, 

teologine, gaisrinės saugos tematika, mankštos baseine, IT užsiėmimai-konsultacijos, užsiėmimai 

„Sportuokime kartu“, rankdarbių užsiėmimai, kultūrinės ir pažintinės išvykos į Molėtų 

etnokosmologijos centrą, Dubingius, Bartkuškio kraštą. Vyko susitikimai  su savivaldybės 

atstovais, su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto senjorais, TAU partneriais iš Latvijos, 

su aktore, rašytoja Nijole Narmontaite, lektore Lidija Laurinčiukiene ir kitais įžymiais žmonėmis. 

Paminėta  Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Susibūrė dainuojančių senjorų grupė. TAU 

klausytojai  pagamintais šiaudiniais žaislais puošė dekoraciją Kalėdų miesteliui, dalyvavo akcijoje 

„Kalėdiniai angelai“. Kartą per mėnesį rinkosi TAU taryba dėl TAU veiklos planavimo ir 

organizavimo. Organizuojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklą plėtojama savanorystė.  

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. 2022 metais įvyko 2 Besimokančių 

mokytojų klubo susitikimai, kuriuose buvo diskituojama apie įsivertinimą ir individualios 

pažangos vertinimą.  

Širvintų meno mokyklos pedagogai tobulino kompetencijas dalyvaudami įvairiuose 

seminaruose, konferencijose. Parengtos ir įgyvendintos kvalifikacijos tobulinimo programos, 

skirtos profesinio meistriškumo tobulinimui: „Smuiko meistriškumo pamokos. Jaunojo 

smuikininko grojimo technikos problemų sprendimo ypatumai“, „Fortepijono instrumento 

meistriškumo pamokos. Vyr. mokytojos Rūtos Sližytės fortepijono meistriškumo pamoka vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymo poreikių“, „Akordeono meistriškumo pamokos. Dumplių tremoro 

grojimo ypatumai grojant akordeonu“, „Improvizacijos fenomenas Lietuvos ir Pabaltijo muzikinėje 

kultūroje. Naujų muzikinių technologijų panaudojimas styginių pamokose“. Mokytojai gilino 

žinias besimokydami Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programoje. Didelis dėmesys 

skirtas įtraukiojo ugdymo kultūrai tobulinti. Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti 16 a. val. 

praktiniame seminare „Dėmesingas įsisamonijimas (mindfulness) psichinės sveikatos stiprinimui 

ir emocinės savijautos gerinimui“, skirtame mokytojų psichologinės ir emocinės savijautos 

gerinimui.  

Efektyviai ir taupiai naudojant turimus žmogiškuosius ir finansinius įstaigos išteklius buvo 

atlikti smulkūs remonto darbai (perdažyti laiptų turėklai, dalis radiatorių, sutvarkytas įėjimas į 
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mokyklos pastatą, keliuose kabinetuose nupirktos ir įrengtos žaliuzės ir roletai). Toliau tvarkomas 

klasių apšvietimas (Dailės ir Muzikos skyriaus keliuose kabinetuose pakeistos lempos į taupančias 

elektros energiją). Muzikos skyriuje buvo taisomi ir derinami muzikos instrumentai (fortepijonai 

ir pianinai). Nuolat gerinama mokyklos materialinė bazė. Nupirkti nauji instrumentai: 1 violončelė, 

1 pianinas. Nuolat rūpinamasi IKT priemonių naujinimu. Visose klasėse yra interneto ryšys. 

Mokytojai turi galimybę pamokose naudotis skaitmeninėmis ugdymo priemonėmis. Nupirktos 

priemonės, reikalingos mokinių ugdymui: mokomieji plakatai, solfedžio vadovėliai, porėmiai ir 

rėmai paveikslams, molio masė skulptūros pamokoms, plokštės piešinių eksponavimui, 

halogeninis prožektorius, rėžtukų rinkiniai lino raižiniams, lentos ir kt.).  Dėl COVID-19 grėsmės 

didelis dėmesys buvo skirtas užtikrinti saugias ugdymo(si) ir darbo sąlygas. Darbuotojai buvo 

aprūpinami apsaugos priemonėmis, reikalingomis pandemijos metu. Nupirktos apsauginės kaukės, 

lateksinės pirštinės, dezinfekavimo skystis ir kitos reikalingos apsaugos priemonės. 

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

mokyklos 2022 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 

1.1. Tobulinti 

ugdymo procesą 

Meno mokykloje 

siekiant mokinių 

pasiekimų 

gerinimo.    

 

 

1.1.1. Ugdymo 

proceso kokybės 

gerinimas parengiant 

ir įgyvendinant 

Meno mokyklos 

Dailės ir Muzikos 

skyrių neformaliojo 

vaikų švietimo 

(NVŠ), formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo (FŠPU) ir 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

(NSŠ) programas 

vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2022 

m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V-4 

patvirtintu Bendrųjų 

iš valstybės ar 

savivaldybių 

biudžetų 

finansuojamų 

švietimo programų 

1.1.1.1. 

Vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2022 

m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V-4 

patvirtintu Bendrųjų 

iš valstybės ar 

savivaldybių 

biudžetų 

finansuojamų 

švietimo programų 

kriterijų aprašu 

parengtos Meno 

mokyklos Dailės ir 

Muzikos skyrių 

neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ), 

formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

(FŠPU) ir 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

(NSŠ) programos. 

 

1.1.1.1. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2022 m. sausio 4 

d. įsakymu Nr. V-4 

patvirtintu Bendrųjų iš 

valstybės ar savivaldybių 

biudžetų finansuojamų 

švietimo programų 

kriterijų aprašu iš naujo 

parengtos ir patvirtintos 

Meno mokyklos Dailės ir 

Muzikos skyrių 

neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ), formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo (FŠPU) ir 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo (NSŠ) 

programos. 

 

 

1.1.1.2. Mokinių 

pasiekimų ir individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimas, analizavimas, 

pagalba mokiniui, 
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kriterijų aprašu;                                  

individualius 

mokinių gebėjimus 

atitinkantys 

mokymosi 

pasiekimai, 

asmeninė kiekvieno 

mokinio pažanga. 

 

1.1.1.2. Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos aptarimas 

(Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

direkciniuose 

pasitarimuose ar 

Besimokančių 

mokytojų klubo 

susirinkimuose) – 2 

renginiai. 

 
 

grįžtamasis ryšys aptarti 4 

renginiuose: direkciniuose 

pasitarimuose (Dailės 

skyriaus 2022-04-20 

direkcinio pasitarimo 

protokolas Nr. D2-2, 

Muzikos skyriaus 2022-

05-25 direkcinio 

pasitarimo protokolas Nr. 

D2-3, Dailės ir Muzikos 

skyrių 2022-08-24 

direkcinio pasitarimo 

protokolas Nr. D2-5), 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose (2022-08-25 

protokolas Nr. MT-1, 

(2022-10-20 protokolas 

Nr. MT-2). 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Tobulinau 

kompetencijas 40 ak. val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose „Vaikų socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymas įgyvendinant 

neformaliojo švietimo 

veiklas“ ir įgytas žinias 

pritaikiau organizuodama 

veiklas Meno mokykloje. 

2. Parengiau ir dalyvavau 

įgyvendinant 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Ugdymo 

proceso tobulinimas. 

Įtraukiojo ugdymo kultūra 

ugdymo įstaigoje“. 

1.2.  Atlikti 

Atnaujinamo 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

koordinavimo 

komandos Širvintų 

rajono 

savivaldybėje 

koordinatoriaus 

funkcijas. 

1.2.1. Atnaujinamo 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

koordinavimo 

komandos Širvintų 

rajono savivaldybėje 

veiklos 

koordinavimas. 

1.2.1.1. Atnaujinamo 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

koordinavimo 

(UTA) komandos  

vadovo skirtų 

užduočių, pavedimų 

vykdymas. 

1.2.1.2. Informacijos 

apie UTA vyksmą  

teikimas 

Atnaujinamo 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

koordinavimo 

komandai Širvintų 

1.2.1.1. Vykdžiau 

Atnaujinamo ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

koordinavimo (UTA) 

komandos  vadovo skirtas 

užduotis ir  pavedimus. 

1.2.1.2. Sistemingai 

teikiau informaciją apie 

UTA vyksmą   

Atnaujinamo ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

koordinavimo komandai 

Širvintų rajono 

savivaldybėje. 

1.2.1.3. Kartu su kitais 

savivaldybės UTA 

komandos nariais atlikau 
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rajono 

savivaldybėje. 

1.2.1.3. Dirbant 

savivaldybės UTA 

komandoje atlikti 

vietos išteklių, 

galimybių analizę ir 

parengti 

savivaldybės 

veiksmų ir 

priemonių planą, 

skirtą sėkmingai 

pasiruošti atnaujintų 

Bendrųjų programų 

diegimui. 

1.2.1.4. 

Bendradarbiaujant su 

kitais savivaldybės 

UTA komandos 

nariais ir mokyklų 

bendruomenėmis 

ieškoti geriausių 

sprendimų, kaip 

panaudojant vietos 

socialinį ir kultūrinį 

potencialą atnaujintą 

ugdymo turinį 

įgyvendinti 

pamokose; telkti 

savivaldybės 

mokytojus, sudaryti 

sąlygas pedagogams 

metodiniuose 

būreliuose tobulinti 

dalykines ir 

profesines 

kompetencijas, kurių 

reikia taikant 

atnaujintas 

Bendrąsias 

programas ir siekiant 

įgyvendinti 

mokyklose įtraukųjį 

ugdymą. 

 

vietos išteklių, galimybių 

analizę ir parengėme 

savivaldybės veiksmų ir 

priemonių planą, skirtą 

sėkmingai pasiruošti 

atnaujintų Bendrųjų 

programų diegimui. 

1.2.1.4. Bendradarbiaujant 

su kitais savivaldybės 

UTA komandos nariais ir 

mokyklų bendruomenėmis 

ieškoti ir atrasti geriausi 

sprendimai, kaip 

panaudojant vietos 

socialinį ir kultūrinį 

potencialą atnaujintą 

ugdymo turinį įgyvendinti 

pamokose; savivaldybės 

UTA komandai 

bendradarbiaujant su 

Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo 

centru telkėme 

savivaldybės mokytojus, 

sudarėme sąlygas 

pedagogams metodiniuose 

būreliuose tobulinti 

dalykines ir profesines 

kompetencijas, kurių 

reikia taikant atnaujintas 

Bendrąsias programas ir 

siekiant įgyvendinti 

mokyklose įtraukųjį 

ugdymą. 

 

 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Širvintų meno mokyklos 

interneto svetainėje 

sukurta skiltis „UTA“, kur 

skelbiama informacija apie 

UTA. 

2. Dalyvavau 2022 m. 

sausio - gegužės mėn. 

nuotoliniu būdu 

vykusiuose 32 akad. val. 

konsultaciniuose 

mokymuose šiomis 

temomis: 1. Svarbiausi 

atnaujinamo ugdymo 

turinio aspektai. 2. 

Strateginis planavimas 

savivaldybės ir mokyklos 
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lygmeniu diegiant UTA. 3. 

Pokyčių valdymas 

savivaldybės ir mokyklos 

lygmeniu diegiant UTA. 4. 

Tinklinis komunikavimas, 

bendradarbiavimas, 

viešinimas švietime.  

Įgytas žinias pritaikiau 

koordinuodama UTA 

komandos veiklą. 

1.3. Organizuoti 

Meno mokyklos 

veiklos kokybės 

vidinį vertinimą. 

1.3.1. Atliktas Meno 

mokyklos veiklos 

(pasirinktų dviejų 

rodiklių) įvertinimas 

pagal Neformaliojo 

vaikų švietimo ir jo 

teikėjų veiklos 

kokybės užtikrinimo 

metodiką. 

 

 

1.3.1.1. Parengta 

Meno mokyklos 

įsivertinimo 

ataskaita.  

 

1.3.2.2.  Meno 

mokyklos 

įsivertinimo 

rezultatų aptarimas 

Besimokančių 

mokytojų klube (1 

renginys).  

 

 

 

 

1.3.1.1. Parengta Meno 

mokyklos įsivertinimo 

ataskaita. Atliktas 2 

rodiklių (Asmenybės 

augimas siejant ugdymą su 

gyvenimu; Fizinė 

ugdymo(si) aplinka ir 

priemonės) įvertinimas 

pagal Neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės 

užtikrinimo metodiką. 

1.3.2.2. Meno mokyklos 

įsivertinimo rezultatų 

aptarimas Besimokančių 

mokytojų klube 

(Besimokančių mokytojų 

klubo 2022-04-20 

susirinkimo protokolas Nr. 

BMK-1 ). 

Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rodikliai pristatyti Meno 

mokyklos mokytojų 

tarybos posėdyje (2022-

08-25 Nr. MT-1). 

1.4. Skatinti 

bendradarbiavimą 

su Širvintų rajono 

įstaigomis, šalies 

meno, muzikos, 

dailės mokyklomis, 

kitomis 

neformaliojo 

švietimo ir 

švietimo pagalbos 

įstaigomis. 

1.4.1. Plečiamas 

mokinių meninis 

akiratis, dalijamasi 

gerąja pedagogine 

patirtimi, skatinamas 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 

 

1.4.1.1. Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys  su 

socialiniais 

partneriais - 3 

sutartys. 

1.4.1.1. Pasirašytos 3 

bendradarbiavimo sutartys 

(susitarimai) su 

socialiniais partneriais– 

Širvintų rajono 

mokyklomis:  

Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazija 

(2022-04-26 Nr. BS-2). 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija (2022-04-26 

Nr. BS-3), 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio gimnazija 

(2022-04-26 Nr. BS-4). 
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Viršyti sutarti vertinimo 

rezultatai ir rodikliai: 

1.  Pasirašytas 

bendradarbiavimo 

susitarimas su VšĮ 

„Artišokai“ (2022-04-26 

Nr. BS-5). 

2. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis 

su Kaišiadorių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru (2022-06-

06 Nr. BS-6). 

3. Pasirašyta  

bendradarbiavimo sutartis 

su Kaišiadorių meno 

mokykla (2022-06-21 Nr. 

BS-7). 

4. Pasirašytas 

bendradarbiavimo 

susitarimas su Širvintų 

rajono savivaldybės 

kultūros centru (2022-10-

21 Nr. BS-9). 

5. Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

parengtas ir 

įgyvendinamas projektas 

„Muzikinis tiltas“. 

6. Bendradarbiaujama ir  

dalijamasi gerąja 

pedagogine patirtimi 

susitikimuose su 

socialiniais partneriais iš 

Lietuvos ir užsienio 

(metodinės išvykos, 

bendradarbiavimo 

renginiai Širvintų meno 

mokykloje).  

 

 

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) 
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Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengtas prevencinis projektas „Menas 

sveikatai“. 

Projekto tikslas – pasitelkiant meno sveikatai 

(MS) veiklas stiprinti Širvintų meno 

mokyklos, Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos, Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų 

„Atžalyno“ progimnazijos mokinių, mokytojų 

psichologinio atsparumo įgūdžius bei ugdyti 

socialines-emocines kompetencijas. 

3.2. Dalyvavimas tęstiniame projekte „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. Parengtas ir įgyvendintas projektas „Aš ir 

mano pasaka“. 

Projekto tikslas – padėti mokiniams ugdytis 

bendrąsias kompetencijas, skatinti vaikus 

atrasti knygą, didžiuotis unikalia lietuvių 

kalba, skatinti bendradarbiavimą ir 

bendravimą tarp skirtingo amžiaus vaikų. 

3.5. Dalyvavimas eTwinning tarptautiniame 

projekte „Gamta ir muzika“. 

Projekto tikslas – įskiepyti mokiniams meilę 

gamtai ir muzikai bei tobulinti mokinių 

bendravimo įgūdžius gamtosaugos, gamtos ir 

muzikos vienijančios gydomosios galios, 

etnomuzikologijos srityse.  

3.6. Parengtas ir įgyvendintas projektas 

„Kūryba – tai sveikatos kelias“. 

Projekto tikslas- gerinti ir stiprinti mokinių 

psichinę, emocinę sveikatą, ugdyti toleranciją. 

3.7. Vasaros poilsio stovykla „Kūrybiškumo 

džiaugsmas“. 

Visos dienos stovykla Meno mokyklos 

mokiniams. 

3.8. Dalyvavimas projekte „Darni mokykla“. Mokinių ekologijos pažinimo kompetencijos 

ugdymas per meninę raišką. 
 

 

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) 
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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. 

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 
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10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkas                                 2023 m.                      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: 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                              Živilė Pinskuvienė    2023 m.                 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) 

 

 


