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PATVIRTINTA  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. kovo    d. sprendimu Nr. T- 

 

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 

1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Laisvės Gynėjų a. 1, LT-86142 Kelmė. 

2. Telefonas: 8 427 60194. 

3. El. pašto adresas: sekretorius@kelmesmenas.lt 

4. Interneto svetainės adresas: www.kelmesmenas.lt 

5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai: Mokykla įsteigta 1966 m. 2003 m. rugsėjo 30 d. 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-151 pakeistas Mokyklos pavadinimas ir 

Mokykla pavadinta Kelmės meno mokykla; 2016 m. birželio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T-210 Mokyklai suteiktas Algirdo Lipeikos vardas ir Mokykla pavadinta 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla (toliau – Mokykla)  

6. Savivaldybės įstaigos vadovas: Asta Barčiauskienė dirba nuo 2003 m. 

7. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla su 

formalųjį švietimą papildančiu meniniu ugdymu.  

8. Mokykloje iš viso vykdomos 42 programos: 26 formalųjį švietimą papildančio pradinio 

ir pagrindinio ugdymo muzikos (fortepijono, akordeono, smuiko, gitaros, kanklių, birbynės, 

pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo, solinio dainavimo) šokio, dailės 

ugdymo programos; 16 neformaliojo ugdymo programų: ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo 

šokio ugdymo, mėgėjų meninio ugdymo (fortepijono, akordeono, smuiko, gitaros, kanklių, 

pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų, solinio dainavimo), išplėstinio meninio ugdymo 

(fortepijono, akordeono, kanklių), suaugusiųjų meninės saviraiškos, studijinio ugdymo, profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo programų. 

9. Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas Pakražančio gimnazijoje ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje. 

10. Algirdo Lipeikos menų mokykloje veikia ugdymo įstaigą reprezentuojantys kolektyvai: 

liaudies instrumentų orkestras, smuikininkų ansamblis, kapela, folklorinis ansamblis, jaunučių 

choras, jaunių choras, akordeonistų orkestras, įvairios sudėties instrumentiniai, vokaliniai ansambliai, 
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merginų tautinio šokio kolektyvas. Šie kolektyvai aktyviai dalyvauja koncertuose, projektuose, 

regioninėse ir respublikinėse Dainų šventėse, įvairiuose konkursuose ir festivaliuose. 

11. 2019 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 286 mokiniai, 2019 m. gruodžio 1 d. mokėsi 304 

mokiniai. 

12. Mokykloje 2019 m. sausio 1 d. dirbo 37 mokytojai: iš jų 12 mokytojų metodininkų, 13 

vyresniųjų mokytojų, 12 mokytojų. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirbo 35 mokytojai: iš jų 10 

mokytojų metodininkų, 14 vyresniųjų mokytojų, 11 mokytojų.  

 

II SKYRIUS 

SVARBIAUSI ĮSTAIGOS ĮVYKIAI, IŠŠŪKIAI, KURIE DARĖ ĮTAKĄ ĮSTAIGOS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAMS 

 

Užduotys/veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklos rezultatams 

Parengtas Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

2019–2022 metų strateginis planas. 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. A-509. 

Parengtas strateginis planas – teisingai pasirinkta 

mokyklos vystymo kryptis, vyksta kaitos pokyčių 

planavimas, mokyklos bendruomenės telkimas 

aktualioms problemoms spręsti. 

Pakeisti užmokesčio už neformalųjį švietimą įkainiai.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 

d. sprendimas Nr. T-212. 

Nustatyta neformaliojo švietimo mokykloje mokslo 

metų trukmė.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 

d. sprendimas Nr. T-207. 

Padidinus ir diferencijavus užmokestį už mokslą, 

įstaiga surinks per metus apie 4000 eurų lėšų 

daugiau, kurias panaudos mokyklos materialinei 

bazei stiprinti, mokinių konkursinėms išvykoms, 

renginiams organizuoti, komunalinėms paslaugoms 

sumokėti. Prailginus mokslo metus iki birželio 15 d., 

mokiniai turės daugiau galimybių dalyvauti 

edukacinėse-pažintinėse veiklose.  

Perduotas pastatas, esantis Vytauto Didžiojo g. 47, 

Kelmės rajono savivaldybės administracijai.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 

d. sprendimas Nr. T-249. 

Perdavus pastatą, sutaupoma apie 6000 eurų 

papildomai lėšų per metus už komunalines 

paslaugas. 

Atlikti būtiniausi remonto darbai, įrengti kabinetai 

dailės ir šokio užsiėmimams pastate, esančiame Laisvės 

Gynėjų a. 1, Kelmė, už 530 eurų. 

Suremontuoti du kabinetai dailės pamokoms, 

įrengtas persirengimo kambarys šokio specialybės 

mokiniams. Mokyklos didžioji salė pritaikyta šokio 

užsiėmimams. Įrengtas rūbų sandėlis. 

Pakoreguoti Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

nuostatai.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 

27 d. sprendimas Nr. T-368. 

Dokumentas atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Sukurta Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

nauja internetinė svetainė. Išleista – 399 eurai. 

Sukurta nauja mokyklos internetinė svetainė turi 

geresnę galimybę informuoti visuomenę apie 

mokykloje vykdomą veiklą.  

Įrengta gitaros klasė, pakeistos 4 kabinetų grindų 

dangos. Įsigyti 6 kompiuteriai, 4 specialios kėdės prie 

pianinų, klasikinė gitara, gitaros kubas, multifunkcinis 

lazerinis spausdintuvas, projektoriaus ekranas, 5 natų 

stovai akordeonistų orkestrui. 

Atnaujinus ugdymosi aplinkas, pagerinus ugdymosi 

sąlygas, pasiekta veiksmingesnio ugdymo(si) tikslų 

įgyvendinimo.  
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III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

13. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą: 

Išsikelti 

ataskaitinio 

laikotarpio veiklos 

tikslai, tikslo 

pasiekimo 

uždaviniai 

Nusistatyti ataskaitinio 

laikotarpio veiklos 

rezultatų vertinimo 

kriterijai (kiekybiniai 

/kokybiniai) 

Ataskaitinio laikotarpio 

faktas 

Priežastys, įtakojusios 

veiklos rezultatų vertinimo 

kriterijų reikšmių pokyčius 

Gerinant ugdymo 

proceso kokybę, 

siekti lankstaus ir 

tikslingo įvairių 

gabumų mokinių 

individualaus 

ugdymo. 

Atnaujintų FŠPU 

pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ir 

neformaliojo muzikinio 

ugdymo programų, 

pritaikant jas ugdytinių 

gebėjimams bei 

poreikiams, skaičius. 

 

Atnaujintos 28 FŠPU 

pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ir neformaliojo 

muzikinio ugdymo 

programos, kurios 

pritaikomos ugdytiniams, 

atsižvelgiant į jų 

gebėjimus bei galimybes. 

Tenkinamas mokinių 

poreikis. 

Laukiami rezultatai pasiekti: 

100 proc. atnaujintos FŠPU 

pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ir neformaliojo 

muzikinio ugdymo programos. 

Jų pritaikymas ugdytiniams, 

atsižvelgiant į jų gebėjimus 

bei galimybes, didina mokinių 

motyvaciją ir 90 proc. mokinių 

(2018 m. – 84,3 proc.) patyrė 

sėkmę ugdymosi procese.  

Ugdymo turinio 

individualizavimas, 

naujų inovatyvių 

ugdymo metodų 

taikymas pamokose, 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus, proc. 

Gerai ir labai gerai 

individualizuoti ugdymo 

turinį geba 20 proc. 

Daugiau mokytojų (2018 

m. – 15 proc.). Pamokose 

taiko naujus inovatyvius 

ugdymo metodus 20 proc. 

mokytojų (2018 m. – 15 

proc.). 

Ugdymo procese taikomi 

inovatyvūs mokymo metodai 

padeda mokymąsi padaryti 

aktyviu, lavina kritinio 

mąstymo gebėjimus, formuoja 

mokymosi visą gyvenimą 

įgūdžius, kūrybiškumą. 

Mokinių dalyvavimas 

dalykinio paruošimo 

konkursuose proc. 

34 proc. mokinių 

dalyvauja dalykinio 

paruošimo konkursuose. 

Lyginant su 2018 m. 

(24,32 proc.) apie 10 proc. 

(2019 m. – 34 proc.) 

daugėjo mokinių, 

dalyvaujančių  dalykinio 

paruošimo konkursuose. 

Mokinių dalyvavimas 

dalykinio paruošimo 

konkursuose, skatina mikinių 

mokymosi motyvaciją. 90 

proc. mokinių dalyvavo 

meniniuose, kultūriniuose, 

edukaciniuose renginiuose, 

koncertuose mokykloje, rajono 

švietimo įstaigose. 

Plėtojant mokytojų 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas, 

tobulinti pamokos 

vadybą (planavimą 

ir organizavimą). 

Mokytojų, 

organizuojančių ugdymo 

procesą netradicinėse 

aplinkose, atvirų ir 

integruotų pamokų 

organizavimas proc. 

30 proc. mokytojų (2018 

m. – 22,58 proc.) taiko IT 

ugdymo procese, tinkamai 

ir tikslingai parenka 

pamokos metodus, vykdo 

vertinimą ir įsivertinimą 

pamokose.10 proc. 

mokytojų veda integruotas 

pamokas. 

Vyksta sistemingas pamokų ir 

veiklų stebėjimas ir vertinimas 

pagal nustatytus pamokos 

tobulinimo aspektus: 

tikslingas mokymo metodų ir 

IT taikymas ugdymo procese. 

Plėtojant ir 

tobulinant meninę 

švietėjišką veiklą, 

bendradarbiauti 

vykdant koncertus, 

Mokinių skaičius 

dalyvaujant 

tradiciniuose mokyklos 

renginiuose ir 

projektuose, 

90 proc. mokinių 

dalyvauja akcijose, 

renginiuose su kitomis 

švietimo, kultūros 

institucijomis, plėtodami 

Bendradarbiavimo galimybės 

plėtoja mokinių ir mokytojų 

akiratį, sudaro sąlygas įvairiai 

ugdomajai veiklai. 
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projektus, 

organizuojant 

konkursus su 

socialiniais 

partneriais. 

akcijose, renginiuose 

su kitomis švietimo, 

kultūros institucijomis, 

respublikos muzikos 

(meno) mokyklomis, 

šalies švietimo 

įstaigomis. 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Tobulinant 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas, 

taikyti įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su tėvais formas. 

Mokinių tėvų įtraukimas 

į mokyklos veiklos 

planavimą, 

organizavimą, 

įgyvendinimą proc. 

Tėvų pedagoginio, 

psichologinio ir 

socialinio švietimo 

organizavimas. 

60 proc. tėvų nuolat 

domisi vaiko ugdymo 

procesu mokykloje. 

Daugelis tėvų turi 

pakankamai pedagoginių, 

psichologinių, socialinių 

žinių. 

Rengiami tėvų susirinkimai 

mažiausiai du kartus per 

metus. Glaudus bendruomenės 

narių bendradarbiavimas 

gerina mokyklos 

mikroklimatą.  

Gerinant mokyklos 

materialinę ir 

metodinę bazę, 

įsigyti naujus 

muzikos 

instrumentus, 

metodines mokymo 

priemones ir 

atnaujinti 

mokymosi 

aplinkas. 

Ugdymo proceso 

organizavimui naujų, 

kokybiškų muzikos 

instrumentų, 

kompiuterių ir 

metodinių mokymo 

priemonių įsigijimas. 

Įsigyti 6 kompiuteriai, 

nupirktos 4 specialios 

kėdės prie pianinų, 

klasikinė gitara, gitaros 

kubas, multifunkcinis 

lazerinis spausdintuvas, 

projektoriaus ekranas, 5 

natų stovai akordeonistų 

orkestrui, rūbai tautinio 

šokio kolektyvui. 

Kiekvienas mokytojas yra 

aprūpintas kompiuteriais. 

Išplėtota interneto prieiga 

grupinėse ir individualaus 

ugdymo klasėse. Ugdymo 

procese taikomos šiuolaikinės 

patrauklios mokiniams 

ugdymo priemonės. 

Patalpų remonto 

atlikimas pagal projektą 

„Choreografijos 

skyriaus 

modernizavimas“. 

Atlikti parengiamieji 

organizaciniai renovacijos 

projektavimo darbai. 

Renovacija bus pradėta 

įvykdžius viešųjų pirkimų 

procedūras.  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

 

14. Savivaldybės įstaigos finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos ataskaitiniu laikotarpiu, jų 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu: 

 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

tūkst. Eur. 

Pokytis, 

proc. 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 490,5 493,9 0,69 

 Iš jų:    

1.1. 
Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo 

įgyvendinimas 
462,9 464,4 0,32 

1.2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas 0,2 0,1 -50,00 

1.3. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje) 
27,1 27,9 2,95 

1.4. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (pajamos už paslaugas) 
0,3 1,5 400,00 

1.5. 
Kultūrinės veiklos finansavimas (Meno šventei „Kelmės 

ratas“) 
0 0,1 100,00 
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2. Valstybės lėšos: 20,4 23,9 17,16 

 Iš jų:    

2.1. Ugdymo programų įgyvendinimas (mokymo lėšos) 14,3 18,8 31,47 

2.2. 

Ugdymo programų įgyvendinimas (mokytojų, dirbančių 

pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo 

apmokėjimui) 

6,1 5,1 -16,39 

3. Kitos lėšos: 0,4 2,1 425,00 

 Iš jų:    

3.1. Parama 0,1 0,1 0,00 

3.2. 
Gautas gyventojų pajamų mokestis (iki 2 proc.) įstaigai, 

turinčiai paramos gavėjo statusą 
0,3 0,4 33,33 

3.3. Projektas "Inovatyvūs muzikos tiltai" 0 1,6 100,00 

  Iš viso lėšų: 511,3 519,9 1,68 

 

15. Savivaldybės įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius: 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų 

suma, 

tūkst. Eur. 

kodas pavadinimas  

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  459,8 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  12,5 

2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 0,2 

2 2 1 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 1,1 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2,2 

2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos 0,6 

2 2 1 1 1 15 
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
1,4 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,3 

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 20,4 

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3,7 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10,7 

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais  4,4 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 5,2 

3 1 2 1 1 5 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 0,4 

            IŠ VISO  522,9 
*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės 

klasifikacijos straipsnio kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus.  

16. Savivaldybės įstaigos švietimo stebėsenos įsivertinimo rodikliai, palyginimas su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu: 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2019 m. 

Pokytis 

(proc.) 

1. Švietimo  konteksto rodikliai    

 Bendras mokinių skaičius 296 304 2,7 

 Iš jų:    

1.1. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo mokinių skaičius 97 100 3,09 
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1.2. 
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo mokinių 

skaičius 
72 65 -9,72 

1.3. Neformaliojo ugdymo programose besimokančių mokinių skaičius 127 139 9,45 

 Iš jų:    

1.4. Pakražančio muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių skaičius 25 23 -8 

1.5. Kražių muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių skaičius 27 25 -7,41 

 Užmokestis už mokslą    

1.6. Atleisti nuo užmokesčio už mokslą  8 9 12,5 

1.7. Sumažintas 20 proc. mokestis už mokslą  54 57 5,56 

1.8. Sumažintas 50 proc. mokestis už mokslą  6 10 66,67 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai    

2.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas vidurkis 9,6 9,78 1,88 

2.2. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius 30 15 -50 

2.3. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 20 16 -20 

2.4. 
Mokinių, dalyvaujančių profesinės linkmės muzikinio modulio 

ugdymo programoje, skaičius 
6 8 33,33 

2.5. 
Mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose, šalies, apskrities, mokyklos 

konkursuose, skaičius 
136 172 26,47 

2.6. 
Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, mokyklos konkursuose 

pelniusių prizines vietas, skaičius 
57 146 39,04 

3. Pamokos kokybė    

3.1. 
Administracijos stebėtų ir vertintų veiklų (pamokų, atsiskaitymų, 

egzaminų, perklausų) skaičius 
82 78 -4,88 

3.2. 

Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų (pamokų, atsiskaitymų, 

egzaminų, perklausų) skaičius, tenkantis vienam mokyklos 

mokytojui 

2,2 2.2 0 

3.3. 
Administracijos stebėtų kitų mokytojų veiklų (tėvų susirinkimai, 

renginiai ir pan.), skaičius 
32 26 -18,75 

3.4. Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 9 8 -11,11 

4. Mokinių vertybinių nuostatų bei meninės saviraiškos ūgtis    

4.1.  Renginių (konkursai, festivaliai, projektai) skaičius iš viso 78 90 15,38 

 Iš jų:    

4.2. Konkursų (dalykinio paruošimo) skaičius 17 19 11,76 

4.2. 
Konkursuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) nuo visų mokinių 

skaičiaus 
46% 57% 23,91 

4.3 Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 34 41 20,59 

4.4. 
Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) nuo visų mokinių 

skaičiaus 
146% 172% 17,81 

4.5. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 27 30 11,11 

4.6. 
Mokyklos lygmeniu projektuose dalyvavusių mokininių dalis 

(proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
218% 212% -2,75 

4.7.  Mokiniai-dalyviai rajono renginiuose, skaičius  802 650 -18,95 

5. Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumas    

5.1. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių 

skaičius 
135 80 -40,74 

5.2. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių 

tėvų skaičius 
108 37 -65,74 

5.3. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų 

skaičius 
23 21 -8,7 

6. Personalą apibūdinantys rodikliai    

6.1. Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 27,5 29 5,45 

 Iš jų:    

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 22,5 24 6,67 

6.2. Koncertmeisterių pareigybių (etatų) skaičius 3 3 0 
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 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 2 2 0 

6.3. Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 9,25 7,75 -16,22 

6.4. Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 44 43,6 -0,91 

7. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos    

7.1. Mokytojų, skleidusių patirtį tarptautiniu lygiu, šalyje, dalis (proc.) 21,62 19,4 -10,27 

7.2. 
Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio 

pažangą, dalis (proc.) 
93 100 7,53 

7.3. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui  
20 29 45 

7.4. 
Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis ,,Kolega – 

kolegai‘‘), skaičius 
24 30 25 

7.5. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam vadovui 
57 24 -57,89 

7.6. 
Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis 

(proc.) 
92 95 3,26 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos strateginis planas 2019 m. vykdomas sėkmingai. 

Stebima kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, ugdomos bendros ir meninių dalykų kompetencijos. 

Užtikrinamas ugdymo programų funkcionavimas ir paslaugų kokybė.  

Sudarytos sąlygos mokytojų profesinėms kompetencijoms tobulinti ir savo veikloje naudoti 

šiuolaikines, patrauklias mokiniams ugdymo priemones. 

Mokykla atvira visuomenei: nuolat organizuojami įvairūs renginiai mokiniams, mokyklos 

bendruomenei, dalyvaujama Kelmės rajono kultūriniame gyvenime, bendradarbiaujama su 

respublikos meno ir muzikos mokyklomis. Sėkmingai vykdomi projektai. Kelmėje organizuotas 

baigiamasis tarptautinio projekto „Inovatyvūs muzikos tiltai“ koncertas. Reprezentuojama mokykla 

ir Kelmės kraštas. Plėtojama įvairi koncertinė veikla, dalyvaujama respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose. 58 proc. visų mokinių dalyvavo tokio pobūdžio renginiuose, 49 proc. mokinių tapo 

prizininkais. 

Džiugina mokyklos bendruomenės narių sutelktumas, sprendžiant Mokyklai aktualius 

klausimus, tobulinant ugdymo procesą. 

                   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Direktorė       Asta Barčiauskienė 

  


