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Jurbarkas
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos prioritetai - patraukli ir įvairi veikla,
užtikrinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius, aktyvi ir atvira mokyklos bendruomenė,
estetiška, saugi, moderni, skatinanti veikti aplinka.
Mokykla skatina mokinius ir stengiasi, kad jie dalyvautų kuo įvairesnėje ir platesnėje
meninėje veikloje. Sėkmingą mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą rodo aktyvus
dalyvavimas koncertuose, festivaliuose, parodose, pelnytos prizinės vietos respublikiniuose bei
tarptautiniuose konkursuose. 4 mokyklos kolektyvai - pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“,
skudučių ansamblis, kanklių ansamblis „Smilga“ ir tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“–
Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...“ dalyviai. Suorganizuotas IV respublikinis
muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario mozaika“, kuriame dalyvavo
mokiniai iš Šiaulių, Šakių, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Raseinių muzikos ir meno mokyklų.
Taikyti netradiciniai ugdymo metodai: surengtos 3 edukacinės išvykos, 2 plenerai. Organizuoti
tradiciniai renginiai: koncertai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai bei Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui Jurbarko kultūros centre, Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazijoje ir Juodaičių pagrindinėje mokykloje, pažintinis-švietėjiškas renginys „Į meno šalį“
miesto mokyklų pirmos klasės mokiniams, lietuvių liaudies dainų popietė „Padainuosime
sustoję“, skirta Lietuvių kalbos dienai paminėti, renginys „Draugystės rate“, skirtas Antano
Sodeikos gimimo metinėms ir kt.
Mokykla noriai bendradarbiauja su socialiniais partneriais – daugeliu miesto ir rajono
mokyklų, įstaigų, rengia jiems menines programas. Vykdyta bendra meninė veikla su septyniomis
muzikos ir meno mokyklomis, dalintasi darbo patirtimi. Palaikomi dalykiniai ryšiai su Kauno
Juozo Gruodžio konservatorija. Mokyklos iniciatyva suorganizuota Jurbarko miesto partnerio
Criuleni (Moldova) muzikos mokyklos viešnagė Jurbarke. Kryptingai vykdytos edukacinės
programos, rengiant koncertus darželiuose, mokyklose, kviečiant apsilankyti meno mokykloje
darželinukus ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinius.
Įgyvendinant strateginio plano ir metinio veiklos plano kryptis, nuo 2018 m. rugsėjo
pradėtos vykdyti ankstyvojo muzikos, dailės, šokio meninio ugdymo, o nuo spalio suaugusiųjų
dailės ugdymo programos.
Pagerintos mokyklos ugdymosi sąlygos ir aplinka. Pagal regiono plėtros projektą
atliekamas remontas mokyklos koncertų salėje, sutvarkytas mokyklos pastato stogas. Nupirkta
instrumentų ir jų priedų, įsigyta natų, mokymo priemonių dailei, tautiniai rūbai šokėjams.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo

Pasiekti rezultatai ir jų

(toliau – užduotys)

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
Atnaujintos
darbo
sutartys,
parengtas
ir
patvirtintas atnaujintas
mokyklos darbuotojų
darbo
apmokėjimo
tvarkos
aprašas,
pakeisti ir patvirtinti
mokytojų pareigybių
aprašymai, papildytos
mokyklos vidaus ir
darbo
tvarkos
taisyklės.

1.1. Mokytojų
etatinio darbo
užmokesčio sistemos
modelio
įgyvendinimas.

Susitarta
su
mokyklos
bendruomene dėl
mokytojų etatinio
darbo apmokėjimo
įgyvendinimo
principų, parengti
reikiami
dokumentai,
modelis pradėtas
įgyvendinti
nuo
2018 m. rugsėjo 1
d.

1.2. Naujų ugdymo
programų vaikams ir
suaugusiesiems
įgyvendinimas.

Parengtos ir
patvirtintos
ankstyvojo meninio
ugdymo bei
suaugusiųjų
ugdymo
programos.

Pradedamos
įgyvendinti
ankstyvojo muzikos,
dailės, šokio meninio
ugdymo ir
suaugusiųjų dailės
ugdymo programos.

1.3. Įgytų žinių ir
įgūdžių taikymas
praktinėje veikloje.

Aktyvi
meninė
veikla mokyklos,
rajono,
šalies,
tarptautiniu
lygmeniu.

Meninėje
veikloje
dalyvauja
visi
mokytojai ir apie
75 proc.
mokinių,
kurie
savo
pasiekimais ir menine
veikla
garsina
mokyklą,
stiprina
pasitikėjimą savimi ir
pasididžiavimą savo
mokykla,
įgyja
sceninės, koncertinės
patirties.

rodikliai

Atnaujintos ir mokytojų
pasirašytos darbo
sutartys, parengtas,
suderintas su darbo
taryba ir patvirtintas
mokyklos darbuotojų
darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas,
paskirstyti etatai,
pakeisti ir patvirtinti
mokytojų pareigybių
aprašymai, papildytos
mokyklos vidaus
tvarkos taisyklės.
Nuo 2018 m. rugsėjo
pradėtos vykdyti
ankstyvojo muzikos,
dailės, šokio meninio
ugdymo, o nuo spalio
suaugusiųjų dailės
ugdymo programos.
Lankyti ankstyvojo
ugdymo programą
pageidavo 46
ugdytiniai, mokytis
pagal suaugusiųjų dailės
ugdymo programą 8
mokiniai.
Mokinių mokymosi
motyvacija stiprinama
siejant ugdymo turinį su
praktine veikla.
Meninėje veikloje
mokykloje, rajone,
respublikoje,
tarptautiniu lygmeniu
(virš 120 renginių)
dalyvavo visi mokytojai
ir apie 75 proc.
mokinių. 16
respublikinių ir
tarptautinių konkursų
mokiniai pelnė prizines
vietas: 5 pirmos, 6
antros, 6 trečios vietos

1.4. Estetiškų
edukacinių ir
ugdymo aplinkų
gerinimas.

Atnaujintos
ir
modernizuotos
edukacinės
ir
ugdymo
sąlygos
sukurs
saugią,
estetišką,
tvarkingą,
atitinkančią
higienos normas,
aplinką.

Apšiltintas
pagrindinio mokyklos
korpuso
stogas.
Atliktas
koncertų
salės
remontas,
pagerintas
estetinis
salės
vaizdas,
išspręstos apšiltinimo,
apšvietimo,
ventiliacijos
problemos.

laimėtojai, 2 laureatai, 5
diplomantai.
5 mokiniai ir jų
mokytojai apdovanoti
Jurbarko rajono
savivaldybės
piniginėmis premijomis
už pasiektus aukštus
rezultatus kultūros ir
meno srityse. 4
mokyklos kolektyvai –
Lietuvos šimtmečio
dainų šventės ,,Vardan
tos...“ dalyviai.
Pagerintos mokyklos
ugdymosi sąlygos ir
aplinka. Pagal regiono
plėtros projektą
baigiamas atlikti
remontas koncertų
salėje, sutvarkytas
mokyklos pastato
stogas. Pakeisti antro
aukšto klasių
radiatoriai, nupirktas
cirkuliacinis siurblys.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Nebuvo
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Suorganizuota Jurbarko miesto partnerio
Criuleni (Moldova) muzikos mokyklos viešnagė
Jurbarke. Surengtas bendras abiejų mokyklų
koncertas. Inicijuota galimybė pristatyti svečių
koncertinę programą Jurbarko miesto ir verslo
šventėje.
3.2. Suorganizuoti priešgaisriniai mokymai visiems
darbuotojams.
3.3. Pagal organizacijos „Merai už taiką“ kvietimą
dalyvauti piešinių konkurse „Taikūs miestai“, kartu
su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi
suorganizuotas rajoninis konkurso etapas. Sulaukta
43 darbų, iš kurių 20 geriausių išsiųsta į Japoniją, jų
autoriams įteikti Mero apdovanojimai.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Mokyklos ir miesto bendruomenei
suteikta galimybė susipažinti su kitos
šalies kultūra.
Darbuotojai supažindinti su galimomis
gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais
priešgaisrinę saugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais .
Menine veikla mokiniai garsina
mokyklą. 12 mokinių darbai pripažinti
geriausiais rajoniniame etape ir 3 vietos
laimėtoja finale Japonijoje. Tai stiprina
pasitikėjimą savimi ir pasididžiavimą
savo mokykla.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. Nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai 
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Pokyčių valdymas
Direktorė

Loreta Ševelienė

2019-01-18

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS

__________
(data)

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 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)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

