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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla, kodas 290113170, adresas: Laisvės Gynėjų a. 1, Kelmė. Mokykla įgyvendina 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio muzikos, dailės ir šokio ugdymo 

programas. Savo veiklą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla grindžia vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos patvirtintais mokyklos nuostatais, mokyklos 2019–2022 strateginiu planu, kiekvienais metais parengtu mokyklos 

veiklos planu ir ugdymo planu, meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis. Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinamo kryptys – efektyviai valdyti mokyklos 

veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, planuoti pokyčių poreikį, pasirinkti teisingą 

plėtros kryptį ir prioritetus. 

2021 m. sausio 1 d. duomenimis Algirdo Lipeikos menų mokykloje formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio meninio ugdymo programose mokėsi 165 mokiniai, neformaliojo ugdymo programose – 141 mokiniai. Iš 

viso 306 mokiniai. 2021 m. gruodžio 1 d. duomenimis mokykloje formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio 

meninio ugdymo programose mokėsi 168 mokiniai, neformaliojo ugdymo programose – 115 mokinių. Iš viso 283 

mokiniai. Mokykloje dirbo 36 (37) darbuotojai, iš jų – 28 pedagoginiai darbuotojai (nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. – 29 

pedagoginiai darbuotojai, po dalyvavimo konkurse, pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotojas ugdymui) ir 8 

nepedagoginiai darbuotojai. Tam buvo panaudoti 35,25 etatai, kurie neviršijo Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu nustatyto didžiausio leistino 35,75 etatų skaičiaus (iš jų 29 pedagoginių pareigybių (etatų) ir 6,75 

nepedagoginių pareigybių (etatų). Tęsėsi 2018 m. kovo mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos 

menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“, kurio bendra projektui finansuoti išlaidų suma – 124 615,06 

Eur: ES fondų lėšos – 124,615,06 Eur, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 18.692,26 Eur. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. mokyklai vadovauja Beata Pralgauskienė, vadybinio darbo stažas – 6 metai.  

 

2. 2021 M. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2021 metų veiklos planas yra tęsinys veiklos, kuria siekiama įgyvendinti mokyklos 2019–2022 m. strateginio plano 

nuostatas. 2021 metų veiklos planas, įgyvendinant įvairias priemones, buvo orientuotas į šiuos veiklos aspektus: 

metodinė veikla, gerosios patirties sklaida, meninė, koncertinė bei konkursinė veikla. 2021 m. besitęsiant valstybės lygio 

ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, mokyklos bendruomenei toliau reikėjo ieškoti 

naujų metodų mokinių nuotolinio mokymo motyvacijai ir sėkmingai įgyvendinti ugdymo procesą. Dirbant nuotoliniu 



būdu atsiskleidė mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos, kūrybiškumas. Didelis dėmesys buvo skiriamas tam, 

kad dalykų ugdymo programos atitiktų keliamus reikalavimus ir būtų pritaikytos darbui virtualioje erdvėje.  

Metodinė taryba ir sutelktos darbo grupės dirbo ir teikė siūlymus ugdymo planui 2021–2022 m. m. ir mokyklos 2021 m. 

veiklos planui parengti. Mokytojų taryba svarstė ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, 

ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.  

2021 metais mokykla, atsižvelgdama į strategines kryptis ir prioritetus – ugdymas orientuotas į vaiką, meninės 

švietėjiškos veiklos plėtojimas, bendruomeniškumo stiprinimas ir inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos kūrimas 

– buvo išsikėlusi pagrindinius tikslus ir uždavinius: 

Tikslai Uždaviniai 

1. Užtikrinti kokybišką ir 

šiuolaikišką ugdymą(si). 

1. Atnaujinti esamas ir kurti naujas mokymo programas, atsižvelgiant į 

ugdytinių ir bendruomenės kintančius poreikius. 

2. Plėtoti vadovų ir mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

2. Tobulinti ir plėsti mokyklos 

švietėjišką veiklą. 

1. Menine veikla skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą. 

2. Organizuoti veiklas kūrybiniam mąstymui aktyvinti ir rezultatams 

pristatyti. 

3. Stiprinti tėvų ir mokytojų 

bendravimo kompetenciją. 

1. Užtikrinti mokinių tėvų, mokytojų bendravimą, tėvų informavimą, taikant 

įvairesnes bendravimo ir bendradarbiavimo formas. 

2. Tėvų švietimas. 

4. Tobulinti saugią ir sveiką 

ugdymo (-si) aplinką. 

1. Mokymosi aplinkų tobulinimas ir modernizavimas. 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo numatytos konkrečios priemonės, veiklos, ugdymo proceso stebėsenos 

priežiūros planas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas, metodinės tarybos veiklos planas, mokyklos 

finansinės-ūkinės veiklos, turto ir lėšų valdymo planas.   

Įgyvendinant I tikslą – užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymą(si) – dėmesys buvo skiriamas individualių ugdymo 

programų optimaliam realizavimui, mokinių bei bendruomenės švietimo ir kultūros poreikių patenkinimui. Kiekvienam 

mokiniui sudaromi individualūs dalykų ir grupinių pamokų tvarkaraščiai. Atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų ir pedagogų 

atliktą apklausą siekiant įvertinti nuotolinio ugdymo kokybę bei nustatyti bendruomenės poreikius, išanalizuotas 

individualių ugdymo programų tinkamumas mišriam bei nuotoliniam ugdymo vykdymui per mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimą, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir mokymosi poreikius.  

Vadovai ir mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo atliktas mokytojų kvalifikacijos 

poreikių tyrimo klausimynas, kurį išanalizavus, išsiaiškinta, kas skatina mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, kokią naudą teikia mokymai, kaip gerėja mokytojų veiklos rezultatai po mokymų, kokių kompetencijų 

stinga, kokio turinio kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams būtų naudingiausi. 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kvalifikacijos kėlimas 95,77 % 96,77 % 86,95 % 

II tikslas – tobulinti ir plėsti mokyklos švietėjišką veiklą. Pandemijos ir karantino sąlygomis koncertine veikla, konkursai, 

festivaliai įgyvendinti per mokinių dalyvavimą tarptautiniuose, šalies, miesto, mokyklos festivaliuose, konkursuose, 

parodose nuotoliniu būdu. Tokiu būdu mokiniai atskleidė individualius meninius gebėjimus, siekė pažangos: 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Dalyvavusių mokinių skaičius (procentais) respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose 
75 (34 %) 42 (13,7 %) 44 (15 %) 

Rajono laikraštyje buvo spausdinami straipsniai apie įvykusius renginius, apie mokyklos veiklą nuolatos informuojama 

internetiniame mokyklos puslapyje, socialiniuose tinklapiuose. Vyko kultūriniai mainai ir partnerystė su kitomis 

švietimo, kultūros įstaigomis per projektinę, koncertinę, metodinę veiklą. 

III tikslas – stiprinti tėvų ir mokytojų bendravimo kompetenciją. Atsižvelgiant į išorės vertinimo išvadas, kuriose 

mokinių tėvų įtraukimo į mokyklos veiklos planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą pateikiama kaip tobulintina sritis, 

2021 m. II pusmetyje buvo organizuotas seminaras „Vidinių resursų paieška, kuriant bendradarbiaujančios ir sėkmingos 

mokyklos įvaizdį“. Besitęsianti ekstremalioji situacija šalyje, vadovų-mokytojų-tėvų bendravimą išlaikė perkeltą į 

virtualią erdvę ir individualų bendravimą analizuojant ugdymo proceso gerinimą mokantis nuotoliniu būdu. Nuo 

2021  m. rugsėjo 1 d., mokyklai pradėjus naudoti elektroninį dienyną TAMO, bendravimui su tėvais užtikrinta savalaikė 

ir išsami informacija. 

Įgyvendinant IV tikslą – tobulinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką – pagal galimybes atnaujinta kabinetuose ugdymo 

procesui reikalinga įranga (garso kolonėlės, kompiuterių kameros), įsigyti 3 pianinai (2 skirti Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijos muzikos skyriui), 1 akordeonas (Pakražančio muzikos skyriui), 1 aukštos koncertinės kanklės 

su įdėklu. Įsigyti 4 molbertai dailės kabinetams. Įdiegtas ir pilnai naudojamas elektroninis dienynas TAMO, vesti 

elektroninio dienyno naudojimo mokymai. Pagal galimybes atliekamas kabinetų remontas: pakeistos antro aukšto 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kabinetų naujos durys, atliktas dalinis 23 kabineto remontas. Įrengta priešgaisrinė ir 

apsaugos signalizacija. 



Toliau tęsiamas projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“, kurio 

bendra projektui finansuoti išlaidų suma – 124 615,06 Eur: ES fondų lėšos – 124,615,06 Eur, Kelmės rajono savivaldybės 

biudžeto lėšos – 18.692,26 Eur. 

Gauta GPM 1,2 % parama – 478,51 Eur. 

Atlikus 2021 metų veiklos plano analizę, nustatyta: 

1. Mažėja mokinių skaičius neformaliojo ugdymo programose: 

Programa 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 164 167 168 

Neformaliojo ugdymo programos 139 141 115 

Iš viso: 303 308 283 

2. Didėja atleistų nuo užmokesčio už mokslą mokinių skaičius (procentais): 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Procentai 2,97 % 2,27 % 2,37 % 

3. Įgyvendinamų programų funkcionavimas ir ugdymo paslaugų kokybė nežymiai kinta, dėl vykusio nuotolinio ugdymo 

mažėja mokinių pasiekimų ir pažangos mokymosi vidurkis: 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vidurkis 9,78 % 9,83 % 9,75 % 

4. Didėja 2021 metais įgijusių formalųjį švietimą papildančio pradinį ir pagrindinį muzikos, dailės, šokio ugdymo 

programų išsilavinimą mokinių skaičius ir procentinė dalis nuo bendro besimokančių mokinių skaičiaus (2021 m. 

gegužės 31 d. duomenys): 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

FŠPU pradinis ugdymas 15 (5,24 %) 19 (6,27 %) 29 (9,83 %) 

FŠPU pagrindinis ugdymas 15 (5,24 %) 12 (3,96 %) 20 (6,77 %) 

Baigę FŠPU pagrindinį ugdymą, toliau mokytis kryptingo išplėstinio ugdymo programoje ir tobulinti muzikavimo 

įgūdžius pasirinko 7 mokiniai. 

5. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programas skaičius ir procentinė dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

(2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys): 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

NU ankstyvojo muzikinio ir šokio ugdymo programos 19 (7,6 proc.); 32 (10,4 %) 18 (6,36 %) 

NU mėgėjų ugdymo programos 89 (29,37 proc.) 89 (28,90 %) 72 (25,79 %) 

NU išplėstinio ugdymo programos 16 (5,28 proc.); 8 (2,60 %) 16 (5,65 %) 

NU suaugusiųjų ugdymo programos 9 (2,97 proc.). 12 (3,90 %) 9 (3,1 %) 

 

3. KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

3.1. Savivaldybės įstaigos finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

tūkst. Eur. 

Pokytis, 

proc. 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 549,2 523,9 -4,61 

 Iš jų:    

1.1. 
Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo 

įgyvendinimas 
524,0 498,3 -4,90 

1.2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas    

1.3. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje) 
25,2 25,6 1,58 

1.4. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (pajamos už paslaugas) 
   

2. Valstybės lėšos: 33,4 19,6 -41,31 

 Iš jų    

2.1. Ugdymo programų įgyvendinimas (Mokymo lėšos) 18,7 19,6 4,81 

2.2. 

Ugdymo programų įgyvendinimas (Mokytojų, dirbančių 

pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo 

apmokėjimui) 

14,7  -100 

3. Kitos lėšos 0,4 0,5 25 

 Iš jų:    

3.1. Parama    



3.2. 
Gautas gyventojų pajamų mokestis (iki 1,2 proc.) įstaigai, 

turinčiai paramos gavėjo statusą 
0,4 0,5 25 

  Iš viso lėšų: 
583,0 544,0 

-6,69 

 

3.2. 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  477,1 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  7,2 

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 0,8 

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

išlaidos 
0,4 

2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos  

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

įsigijimo išlaidos 
0,9 

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

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 9,9 

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
2,0 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 17,2 

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais   

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 1,4 

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

            IŠ VISO  523,4 

3.3. Savivaldybės įstaigos švietimo stebėsenos įsivertinimo rodikliai, palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu: 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 2020 m. 2021 m. 

Pokytis 

(proc.) 

1. Švietimo konteksto rodikliai    

 Bendras mokinių skaičius 308 283 -8,12 

 Iš jų:    

1.1. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo mokinių skaičius 102 100 -2,0 

1.2. 
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo mokinių 

skaičius 
53 43 -18,87 

1.3. Neformaliojo ugdymo programose besimokančių mokinių skaičius 153 115 -24,84 

1.4. Pakražančio muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių skaičius 16 14 -12,5 

1.5. Kražių muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių skaičius 16 11 -31,25 

 Užmokestis už mokslą    

1.6. Atleisti nuo užmokesčio už mokslą  7 4 -42,86 

1.7. Sumažintas 20 proc. mokestis už mokslą  65 66 1,54 

1.8. Sumažintas 50 proc. mokestis už mokslą  10 12 20,0 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai    

2.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas vidurkis 9,83 % 9,75 % -0,81  

2.2. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius 19 29 52,6 

2.3. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 12 20 66,7 

2.4. 
Mokinių, dalyvaujančių profesinės linkmės muzikinio modulio 

ugdymo programoje, skaičius 
5 2 -60,0 

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

konkursuose, skaičius 
42 44 4,76 

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

pelniusių prizines vietas, skaičius 
40 38 5,00 

3. Pamokos kokybė    

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

egzaminų, perklausų) skaičius 
60 40 -33,3 

3.2. 
Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų (pamokų, atsiskaitymų, egzaminų, 

perklausų) skaičius, tenkantis vienam mokyklos mokytojui 
2,06 1,38 -33,0 



3.3. 
Administracijos stebėtų kitų mokytojų veiklų (tėvų susirinkimai, 

renginiai ir pan.), skaičius 
11 7 -36,4 

3.4. Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius – – – 

4. Mokinių vertybinių nuostatų bei meninės saviraiškos ūgtis    

4.1.  Renginių (konkursai, festivaliai, projektai) skaičius iš viso 30 29 -3,33 

 Iš jų:    

4.2. Konkursų (dalykinio paruošimo) skaičius 15 14 -6,67 

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

skaičiaus 
13,7 % 15 % 9,5 

4.3 Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 15 11 -26,7 

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

skaičiaus 
15 % 20 % 33,3 

4.5. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 17 18 5,9 

4.6. 
Mokyklos lygmeniu projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) 

nuo visų mokinių skaičiaus 
70 % 85 % 21,43 

4.7.  Mokiniai-dalyviai rajono renginiuose, skaičius  80 % 85 % 6,25 

5. Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumas    

5.1. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių 

skaičius 
39 51 30,8 

5.2. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų 

skaičius 
48 84 75,0 

5.3. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų 

skaičius 
25 27 8,0 

6. Personalą apibūdinantys rodikliai    

6.1. Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 29 29 – 

 Iš jų:    

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 23 24 4,35 

6.2. Koncertmeisterių pareigybių (etatų) skaičius 3 3 – 

 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 2 2 – 

6.3. Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 6,75 6,75 – 

6.4. Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 44,6 48,73 9,26 

7. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos    

7.1. Mokytojų, skleidusių patirtį tarptautiniu lygiu, šalyje, dalis (proc.) – – – 

7.2. 
Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio 

pažangą, dalis (proc.) 
100 % 100 %  

7.3. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui  
41 51,63 25,9 

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

kolegai‘‘), skaičius 
27 26 -3,7 

7.5. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam vadovui 
20 45,25 126,25 

7.6. 
Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis 

(proc.) 
95 % 95 % – 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Įstaigos asignavimai buvo naudojami racionaliai ir 2021 finansiniai metai baigti be skolų. 

2021 metais pasiekti rodikliai ir lyginamosios analizės duomenys rodo, kad menų mokykla 95 % įgyvendino strateginius 

tikslus, darbuotojai telkėsi ties jiems keliamomis užduotimis tiek, kiek tai leido esama COVID-19 pandemijos situacija 

Lietuvoje. Mokykla kiekvienais metais atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, apklausas, sudaro SSGG analizę 

ir, atsižvelgdama į išorinio vertinimo išvadas, žino stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus. 2021 metais 

tobulintini mokyklos aspektai yra: mokytojų tikslingas specialiųjų (dalykinių ir didaktinių) kompetencijų tobulinimas ir 

kompetencijų pritaikymas šiuolaikiškam ugdymo turiniui; tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas/įsitraukimas į mokyklos 

veiklų planavimą, silpnokas grįžtamasis ryšys; aktyvesnis bendruomenės narių naudojimasis galimybe vertinti ugdymo 

paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti.  

Mokykla siekia būti atvira visuomenei organizuojant įvairius renginius mokyklos bendruomenei, dalyvaudama Kelmės 

rajono kultūriniame gyvenime, bendradarbiaudama su respublikos meno ir muzikos mokyklomis. Menų mokyklos 

bendruomenė bus skatinama mokyklos viziją ir strategiją kurti kartu, bus skatinama asmeninė iniciatyva ir įgyvendinami 

pokyčiai, siekiant išlikti stipria, visapusišką ugdymą teikiančia įstaiga, grindžiama šiuolaikiška, besimokančia 

organizacija, gebančią mokytis ir atsinaujinti. 



Svarbiausia menų mokykloje ugdyti dialogo ir susitarimų kultūrą – kaip vieną iš sėkmės garantų, įgyvendinant ugdymo 

tikslus, priimant sprendimus ir valdant išorine grėsmes. 

 

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. Telkti 

bendruomenę kaip 

besimokančią 

organizaciją, 

gebančią mokyti ir 

atsinaujinti. 

Nuolatinis bendruomenės 

mokymasis, organizuojant 

seminarus mokytojams 

komandos formavimui ir 

ugdymui, asmeniniam 

efektyvumui skatinti, 

organizacijos kultūros 

puoselėjimui, įtraukia 

mokyklos bendruomenę į 

mokymąsi prisiimti 

atsakomybę už sprendimų 

įgyvendinimą, pasitikėjimo 

ir bendro įsipareigojimo, 

palaikančio bendras 

pastangas, užtikrina 

mokyklos personalo 

mokymąsi bei tęstinį 

profesinį tobulėjimą. 

Organizuotos metodinės 

dienos „Kolegai-kolegai“. 

Surengti mokymai 

„Vidinių resursų paieška, 

kuriant 

bendradarbiaujančios ir 

sėkmingos mokyklos 

įvaizdį“. 

Metodinėse dienose „Kolega–

kolegai“ 80 proc. mokytojų dalijosi 

įžvalgomis ir naujovėmis po lankytų 

kursų, mokymų, seminarų. 

2021 m. gruodžio 28 d. įvyko 

mokymai bendruomenei „Vidinių 

resursų paieška, kuriant 

bendradarbiaujančios ir sėkmingos 

mokyklos įvaizdį“. 

100 proc. bendruomenės narių 

dalyvauja įgyvendinant strateginio 

plano tikslus ir uždavinius. 

1.2. Įdiegti 

elektroninį 

dienyną. 

Elektroninio dienyno 

įdiegimas leidžia 

administracijai efektyviau 

teikti informaciją dalykų 

mokytojams ir mokinių 

tėvams. Didėja tėvų 

įsitraukimas į vaiko 

mokymosi procesą, skatina 

juos prisiimti daugiau 

atsakomybės, pareigų ir būti 

aktyvesniais dalyviais 

mokyklos veikloje.  

Įdiegtas elektroninis 

dienynas TAMO. 

Elektroninio dienyno 

įdiegimas suteikia 

galimybę stebėti mokinių 

lankomumą, pasiekimus, 

naudoti pranešimų 

sistemą, įkelti mokyklos 

dokumentus, stebėti 

ataskaitas įvairiais 

pjūviais, suformuoti 

įvairias, ugdymo procesui 

reikalingas, ataskaitas. 

Tėvus ir mokytojus 

informatyviai pasiekia 

informacija apie mokyklos 

veiklą. 

2021–2022 mokslo metus mokykla 

pradėjo naudodama elektroninį 

dienyną TAMO. Laiku ir išsamiai 

teikiama informacija mokytojams, 

tėvams, mokiniams. 

1.3. Individualiai 

tobulinti, įgyti 

naujų ir gilinti 

turimas žinias bei 

įgūdžius, būtinus 

mokyklos veikloje 

(seminarai, 

konferencijos ir 

kt.) ir pasidalinti 

informacija su 

mokyklos 

Visus metus (pagal 

mokyklos finansines ir 

individualias galimybes) 

žinios ir gebėjimai bus 

tobulinami ne tik 

mokymuose, seminaruose, 

bet ir užsiimant savaiminiu 

mokymui praktinės veiklos 

ir bendravimo vienas su 

kitais būdais. 

Sistemingas vadybinių ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas, naujų žinių 

įgyjimas ir turimų žinių 

atnaujinimas siejasi su 

praktinių įgūdžių taikymu 

švietimo kaitos procese ir 

šiandienos kontekste.  

Tobulinta kvalifikacija šiuose 

mokymuose, seminaruose:  

„XXI amžiaus mokytojas“ (2021-01-

05); „Ar mokytojas ir mokinys turi 

būti lygūs? (2021-01-15); 

„Bendruomenės telkimas nuotoliniu 

būdu: misija įmanoma“ (2021-01-

19); „Kokią vertę kuria mokykla? 

(2021-01-27);  

„Neformaliojo vaikų švietimo ir 

formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo įstaigų veiklos kokybės 



pedagogine 

bendruomene. 

tobulinimas“ (2021-10-28-29); 

„Mokykla ir vadovas: sėkmingą 

mokyklą bekuriant“ (2021-11-11); 

„Vidinių resursų paieška, kuriant 

bendradarbiaujančios ir sėkmingos 

mokyklos įvaizdį“ (2021-12-28). 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nėra.   

 

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. Aprašų ir tvarkų 

parengimas. 

Parengta: 

Vidaus kontrolės politika, patvirtinta direktoriaus 2021 m. sausio 20 d., įsakymu 

Nr. V-14;  

Pedagogų metinės veiklos aptarimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 

2021 m. gegužės 11 d., Nr. V-39; 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-58;  

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2021 m. 

rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-63; 

Darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. 

įsakymu Nr. V-76; 

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2021 m. spalio 

15 d. įsakymu Nr. V-82. 

 

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. Nėra    

 

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 ☐ 

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. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

                         

 

 


