JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS
2021 m. balandžio 29 d. Nr. T2-129
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais ir atsižvelgdama į
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021 m. balandžio 8 d. raštą Nr. SD-45 „Dėl veiklos
ataskaitos pateikimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-129
JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Mokyklos direktorius – Loreta Ševelienė
Mokyklos tarybos pirmininkas – Vincas Bakšys
Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla
Kitos mokyklos veiklos rūšys – neformalusis ugdymas, turto nuoma
Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos strateginiame ir veiklos plane numatyti tikslai orientuoti į meninio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą,
mokyklos kultūros puoselėjimą, atvirumo ir svetingumo didinimą, estetiškos, saugios ir sėkmingam mokymui(si) pritaikytos aplinkos kūrimą, materialinės
bazės turtinimą.
Mokykloje sudaromos sąlygos mokinių kompetencijų ugdymui, kuris organizuojamas atsižvelgiant į jų asmenybę, galimybes ir poreikius.
Užtikrinant ugdymo kokybę ir prieinamumą įgyvendinamos muzikos, dailės, šokio pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir
meninės saviraiškos, išplėstinio, ankstyvojo meninio bei suaugusiųjų muzikos ir dailės neformalaus ugdymo programos. Metodinėse grupėse
analizuojamos ir vertinamos dalykų ugdymo programos, įgyvendinama gerosios patirties sklaida, aptariami mokinių pasiruošimai koncertams,
festivaliams, konkursams, egzaminams. Diskutuojama, kaip ugdyti mokinių muzikalumą, kūrybiškumą, sceninį meistriškumą, mokymosi motyvaciją.
2020-ieji išskirtiniai ir pilni iššūkių metai. Nuo kovo vidurio paskelbus karantiną, visos bendruomenės sutelkto darbo dėka gana sklandžiai vyko
nuotolinio ugdymo procesas, tačiau suorganizuota mažiau nei planuota akademinių koncertų, perklausų, darbų peržiūrų. 2019–2020 m. m. antrojo
pusmečio pabaigoje egzaminai nuotoliniu būdu buvo vykdomi tik pradinio ir pagrindinio ugdymo baigiamųjų klasių mokiniams, kitų klasių mokiniai buvo
vertinami metiniu pažymiu. Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu Covid–19, įgyvendintos ne visos 2019–2020 m. m. numatytos priemonės.
Puoselėjant tradicijas, buvo numatytas renginių ciklas, skirtas Antano Sodeikos 130-osioms gimimo metinėms. Iki karantino, iš numatytų dešimties, spėta
surengti 4 renginius šiai datai paminėti. Atšauktas mokyklos organizuojamas II respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Šokim, šokim,
Lietuvėle“, kuriame turėjo dalyvauti apie 400 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų. Neįgyvendinti du respublikiniai festivaliai: V jaunųjų pianistų „Pavasario
mozaika“ ir I pučiamųjų orkestrų festivalis. Neįvyko fortepijono ir tūbos atlikėjų meistriškumo kursai. Dalinai įvykdytas projektas „Muzika – mūsų kelias
į bendrystę“. Septyni meniniai kolektyvai neišvyko į Lietuvos moksleivių dainų šventę Vilniuje ir Tauragės apskrities dainų šventę. Karantino metu buvo
stabdomas ankstyvasis ugdymas.

Mokiniai ir mokytojai dalyvavo konkursuose, kurių didžioji dalis vyko nuotoliniu būdu, ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais. Už
pasiektus aukštus rezultatus meno srityje pateiktos paraiškos ir visi nugalėtojai apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės premijomis.
Organizuota mokyklos veikla, skatinanti mokinių meninę saviraišką, bendravimą, pilietiškumą, tautinės kultūros pažinimą. Mokykloje veikia
meniniai kolektyvai: kanklininkų ansamblis „Smilga“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, choras, tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“
(jaunesniųjų, vyresniųjų ir mergaičių grupės), skudučių, smuikininkų, įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai. Mokinių mokymosi motyvacija
stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla. Surengti 34 mokyklos lygmens renginiai, dalyvauta 20 renginių bendradarbiaujant su rajono
institucijomis, 26-iuose respublikinio ir 8-iuose tarptautinio lygmens renginiuose.
Pirmą kartą vykdytos dvi vasaros stovyklos meno mokyklos mokiniams: akordeono muzikos kompozicijos stovykla ir Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla. Surengti kursai neformalaus švietimo muzikos mokytojams „Pučiamųjų
instrumentų orkestro žygiuotė. Lietuvių kompozitorių kūrinių atlikimo ypatumai“. Bendradarbiaujant su Jurbarko kultūros centru įgyvendintas projektas
„Nauji vėjai Jurbarke 2020“. Suorganizuota suaugusiųjų ugdymo programos mokinių dailės darbų paroda Jurbarko viešojoje bibliotekoje, surengta meno
mokykloje edukacinė programa Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikams. Visi šokio klasės mokiniai – etninės kultūros akcijos „Visa Lietuva
šoka“ dalyviai. Suorganizuotas tradicinis, didelės apimties koncertas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti, kasmet surenkantis pilną Jurbarko kultūros centro
salę žiūrovų, aktyviai dalyvaujant mokinių tėvams, Jurbarko bendruomenei. Renginys buvo skirtas ir Antano Sodeikos 130-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais, palaikomi esami ir mezgami nauji
bendradarbiavimo ryšiai: kartu su socialiniais partneriais Lietuvos nepriklausomybės dienai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
surengti 7 renginiai; dalyvauta Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės skyriaus mokinių dienos plenere, surengta dalyvių darbų paroda ,,Žvelgiu pro langą
į istoriją“ Šakių meno mokykloje; surengtas Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos kanklių klasės mokinių ir mokytojų koncertas bei viešnagė meno
mokykloje; išsiųsta 15 vaizdo įrašų į Jurbarko miesto partnerio Kriulenio (Moldova) meno mokyklos organizuojamą VII menų festivalį „Minunile Artei“;
vykdyta bendra veikla su judėjimo „Jurbarkas gyvas“ savanoriais.
Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą visi mokytojai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. yra išklausę specialiosios pedagogikos
ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
Trims mokytojams suteikta mokytojo metodininko kategorija.
Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Privalumai: mokytojo padedamas mokinys gali įveikti savo nesėkmes; ugdymo procesas yra
individualizuotas ir lankstus; mokinių, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu; mokiniai jaučiasi saugūs ir
bendramoksliai yra draugiški; mokykloje kuriama emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka; mokykla yra atvira bendradarbiavimui su kitais
partneriais. Trūkumai: mokytojai turi ne visą reikalingą įrangą ir priemones; ne visada mokytojas aptaria mokinio pažangą su tėvais.
2020 m. lapkričio mėnesį atliktas išorinis mokyklos veiklos kokybės vertinimas. Stiprieji mokyklos veiklos rodikliai, įvertinti aukštu lygiu: 1.
asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu; 2. personalo vadyba; 3. bendradarbiavimas ir bendravimas; 4. ugdymo individualizavimas; 5.
psichologinė aplinka. Tobulintini mokyklos veiklos rodikliai ar jų aspektai: 1. veiklų prieinamumas (reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami
informacija apie teikiamas švietimo paslaugas ); 2. fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės; 3. duomenimis grįstas sprendimų priėmimas.
Siekiama sukurti jaukią, modernią ir saugią mokyklos ugdymo aplinką. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų švietimo
objektų plėtros ir modernizavimo lėšų įsigyta garso izoliacijos medžiaga ir atnaujintos pučiamųjų instrumentų ir akordeono klasės. Iš lėšų mokymo

reikmėms ir iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų nupirkta instrumentų ir jų priedų, įsigyta natų, mokymo priemonės solfedžio ir choro klasėms,
molbertiniai stalai dailės klasei, sceniniai rūbai ir rūbų detalės šokėjams, kiliminė danga koridoriams. Dailės ir šokio skyriuose naudojamas elektroninis
dienynas. Mokykloje veikia WiFi interneto prieiga.
Informacija apie mokyklos direktoriaus veiklą:
Informacija apie mokyklos
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius)
direktorių ir jo veiklą
Vadovavimo mokyklai pradžia (metai)
2020 metais sutelktos komandos (darbo grupės) įstaigos
strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir)
kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti

12 metų
2008 m.
Sutelktos aštuonios darbo grupės mokslo metų veiklos ir
ugdymo planams, 2021–2024 metų strateginiam planui
parengti, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui atlikti,
renginiams, šventėms organizuoti, svečiams priimti.
2020 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų
Parengti ar atnaujinti dokumentai: Nuotolinio darbo
reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei lygių Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje tvarkos
galimybių įstaigoje užtikrinimu
aprašas; Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas; Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos darbuotojų važiavimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas; Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos bendruomenės vidaus veiklos
(elgesio) tvarkos aprašas; Mokesčio už ugdymą Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos
aprašas; Darbo tvarkos taisyklės; Bendrųjų darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų instrukcijos; Mokymo ir
žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo
tvarkos aprašas ir kiti dokumentai, susiję su darbuotojų
sauga ir sveikata. Darbuotojai dirba pagal pareigybės
aprašymus, vadovaujasi asmens duomenų apsaugos ir
privatumo politikos taisyklėmis. Parengti įsakymai dėl
mokytojų etatų dydžių, darbo laiko normos, pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo. Rengiami
įsakymai dėl atsakingų mokytojų skyrimo vykstant
mokiniams į koncertines keliones, ekskursijas, išvykas ir
kitus turizmo renginius. Pagal Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymą visi mokytojai iki
2020 m. rugpjūčio 31 d. yra išklausę specialiosios

2020 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų administravimu
bei valdymu

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2020
metais tobulinti veiklų bei kompetencijų įgyvendinimas

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą
mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programą.
Socialinę paramą gaunantiems mokiniams arba vienos
šeimos trims (ar daugiau) besimokantiems vaikams
taikoma 50 proc. mokesčio lengvata. Ja pasinaudojo 51
šeima. Kelionės į mokyklą išlaidos, pateikus prašymą,
kompensuojamos
visiems
iš
rajono
vietovių
atvykstantiems
mokiniams.
Mokykloje
galima
išsinuomoti muzikos instrumentus. Tokia galimybe nuolat
naudojasi apie 40 mokinių.
Mokyklos finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkyti
pagal valstybės ir savivaldybės reglamentuotą tvarką ir
naudoti tikslingai. Vykdyta reguliari turto įsigijimo ir lėšų
bei turto naudojimo kontrolė, organizuota mokyklos turto
inventorizacija. Rengtos biudžeto, mokesčių už teikiamas
paslaugas, nuomos lėšų sąmatos. Svarstytos ir planuotos
paramos, savivaldybės skiriamos mokymo reikmių ir
ŠMSM neformaliajam vaikų švietimui skirtos lėšos.
Mokytojų pasitarimuose ir Mokyklos taryboje teikta
informacija apie finansinius išteklius ir jų naudojimą,
aptarti viešųjų pirkimų organizavimo, tikslingo lėšų
panaudojimo
mokykloje
klausimai.
Atnaujintas
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, parengti
įsakymai dėl darbuotojų pareiginės algos pastoviosios
dalies arba kintamosios dalies dydžių nustatymo,
priemokų skyrimo ir kt.
Tobulinta kvalifikacija šiuose seminaruose, mokymuose:
„Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai įgyvendinant
dokumentų valdymo reformą“ (2020-01-09, Nr.39),
„Darbo ginčai: darbo konfliktų sprendimas teisiniu
reglamentavimu“ (2020-03-02, Nr. 499), Specialiosios
pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos
2021 metais
Žmogiškieji ištekliai ir
socialinė aplinka (pagal
rugsėjo 1 d. statistiką)

Rodiklis:
Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius
Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius
Mokinių skaičius
Ikimokyklinukų skaičius
Priešmokyklinukų skaičius
Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius
Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių
ir priešmokyklinukų skaičiaus
Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo
visų mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus

tobulinimo kursai (2020-06-18, Nr.710), „Neformaliojo
vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas:
teisės aktų pakeitimai ir jų įgyvendinimo praktika“ (202010-28 ir 2020-11-11, Nr. M2-2163), „Vidaus kontrolė
įstaigoje. Kaip pasirengti veikiančią įstaigos vidaus
kontrolės politiką. Praktiniai patarimai.“ (2020-12-16, Nr.
204), „Pučiamųjų instrumentų orkestro žygiuotė. Lietuvių
kompozitorių kūrinių atlikimo ypatumai“ (2020-08-27,
Nr.823), „Džiazo ir estrados muzikos atlikimo ypatumai“
(2020-08-14, Nr.794). Direktorė yra muzikos ir meno
mokyklų vadovų asociacijos narė, dalyvavo rengiamuose
susirinkimuose. 2020 m. tapo Lietuvos mokyklų vadovų
asociacijos nare.
Pokyčių valdymas; mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimas ir gautų įsivertinimo rezultatų panaudojimas
veiklai gerinti.
2019 m.
24 (21,58)
7 (5,75)
311
0
0
311
66 (21 %)

2020 m.
24 (21,48)
7 (5,75)
307
0
0
307
61 (20 %)

0

0

II SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Mokyklos veiklos planavimas,
įgyvendinimas ir tobulinimas

Šiuo metu parengtas ir pateiktas Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui suderinti
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021–2024 m. strateginis
planas.
Mokyklos metinis veiklos planas
Parengtas ir 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-78 patvirtintas
20202021 m. m. mokyklos veiklos planas.
2019-2020 mokslo metų (arba 2020 metų) 1. Tenkinti ir plėtoti ugdymosi, saviraiškos, pažinimo poreikius,
mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai
skatinti bendradarbiavimą.
2. Kurti jaukią, modernią ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
2019-2020 mokslo metų (arba 2020 metų) Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu Covid–19, įgyvendintos ne
mokyklos
pagrindinių
veiklos
tikslų visos 2019–2020 m. m. numatytos priemonės, tačiau nepaisant to,
įgyvendinimas
meninėse veiklose, rajone, respublikoje ar tarptautiniu lygmeniu
dalyvavo visi mokytojai ir didžioji dalis mokinių. Surengti 34
mokyklos
lygmens
renginiai,
dalyvauta
20
renginių
bendradarbiaujant su rajono įstaigomis, 26-iuose respublikinio ir 8iuose tarptautinio lygmens renginiuose. Mokiniai ir mokytojai
dalyvavo 17-oje konkursų, kurių didžioji dalis vyko nuotoliniu būdu,
ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais. Už pasiektus
aukštus rezultatus meno srityje pateiktos paraiškos ir 15 mokinių, 3
šokėjų grupės bei jų mokytojai apdovanoti Jurbarko rajono
savivaldybės premijomis. Taikyti netradiciniai ugdymo metodai:
vykdytos dvi vasaros stovyklos meno mokyklos mokiniams:
akordeono muzikos kompozicijos stovykla ir Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro
„Šventė“ vasaros stovykla; meno mokykloje surengta edukacinė
programa Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikams; iš
dalies įgyvendintas chorinio ir solinio dainavimo klasės mokinių
projektas „Muzika - mūsų kelias į bendrystę“. Parengtas scenarijus ir
suorganizuotas tradicinis, didelės apimties koncertas, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Antano Sodeikos
130-osioms gimimo metinėms paminėti, kasmet surenkantis pilną
Jurbarko kultūros centro salę žiūrovų, aktyviai dalyvaujant mokinių
tėvams. Koncerto programos dalyviai buvo visi mokytojai ir 164
mokiniai. Jurbarko bendruomenei surengtas profesionalus akordeono
Mokyklos strateginis planas

2020–2021 mokslo metų (arba 2021 metų)
mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai ir jų
įgyvendinimo
(veiklos
tobulinimo)
perspektyvos
Formalusis ir neformalusis 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano
švietimas bei projektinė veikla suderinimas ir patvirtinimas

2019–2020 mokslo metų ugdymo planų
įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir pokyčiai
(palyginimas su 2018–2019 mokslo metais)

muzikos koncertas, visi šokio klasės mokiniai – etninės kultūros
akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviai.
Įsigyta garso izoliacijos medžiaga ir atnaujintos pučiamųjų
instrumentų ir akordeono klasės, nupirkta instrumentų ir jų priedų,
įsigyta natų, mokymo priemonės solfedžio ir choro klasėms,
molbertiniai stalai dailės klasei, sceniniai rūbai ir rūbų detalės
šokėjams, kiliminė danga koridoriams.
1. Užtikrinti sėkmingą mokinių mokymąsi ir socialinių emocinių bei
kultūrinių kompetencijų ugdymą.
2. Užtikrinti saugią, estetišką ugdymo aplinką, turtinti materialinę
bazę.
2019–2020 mokslo metų ugdymo planui pritarta Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ŠS6-215, 2019 m.
birželio 26 d. planas suderintas Mokyklos taryboje ir patvirtintas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-106.
Nuo kovo vidurio paskelbus karantiną, visos bendruomenės sutelkto
darbo dėka gana sklandžiai vyko nuotolinio ugdymo procesas.
Ugdymo planas įgyvendintas sėkmingai, tinkamai panaudotos
privalomiems ir pasirenkamiesiems branduolio dalykams skirtos
valandos, vykdomos formalųjį švietimą papildančio pradinio ir
pagrindinio muzikos, dailės ir šokio ugdymo bei neformalaus
ugdymo programos. Mokykloje veikia meniniai kolektyvai:
kanklininkų ansamblis „Smilga“, pučiamųjų instrumentų orkestras
„Šventė“, choras, tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“ (jaunesniųjų,
vyresniųjų ir mergaičių grupės), skudučių, smuikininkų bei įvairios
sudėties instrumentiniai ansambliai. Pagrindinio ugdymo programą
baigusiems 22 mokiniams išduoti mokyklos baigimo pažymėjimai. Iš
jų: 14 muzikos skyriaus mokinių ir 8 dailės skyriaus mokiniams.
20192020 m. m. nebuvo baigiančiosios šokio klasės. Pradinio
ugdymo programą baigė 46 mokiniai. Iš jų: 29 muzikos skyriaus
mokiniai, 10 šokio ir 7 dailės skyriaus mokiniai. Vienas mokyklą
baigęs mokinys pasirinko tolesnes meninės krypties studijas.
20182019 m. m. pagrindinio ugdymo programą baigė 34 mokiniai,

2020 m. formalųjį švietimą papildančio
pradinio ir pagrindinio ugdymo programų
egzaminų ir žinių patikrinimo rezultatai

jiems išduoti mokyklos baigimo pažymėjimai. Iš jų: 17 muzikos
skyriaus mokinių, 8 dailės ir 9 šokio skyriaus mokiniams. Pradinio
ugdymo programą baigė 43 mokiniai. Iš jų: 24 muzikos skyriaus
mokiniai, 10 šokio ir 9 dailės skyriaus mokiniai.
Bendras egzaminų ir žinių patikrinimo vidurkis – 9. Bendras
pagrindinio ugdymo mokinių baigiamųjų egzaminų vidurkis – 9,3:
muzikos skyriaus – 8,8; dailės skyriaus – 9,8. Pradinio ugdymo
mokinių žinių patikrinimo bendras vidurkis – 8,8: muzikos skyriaus –
8,9; dailės skyriaus – 8,8; šokio skyriaus – 8,7.
Nedalyvauta.

Mokyklos dalyvavimas tyrimuose,
projektuose ir programose, gautų įvertinimų
analizė bei rezultatų gerinimo darbai
Mokinių
(ugdytinių)
mokymo(si)
ir Mokykloje mokymosi rezultatai vertinami kas pusmetį, kiekvieno jų
ugdymo(si) pasiekimų pažangos stebėsena
pabaigoje vykdomi visų klasių mokinių akademiniai koncertai,
atsiskaitymai, peržiūros. Juose dalyvauja visi pagrindinio dėstomo
dalyko skyriaus mokytojai, kurie aptaria kiekvieno mokinio
pasirengimo lygį, analizuoja individualią pažangą, įvertina
pažymiu. Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu Covid–19,
suorganizuota mažiau nei planuota akademinių koncertų, perklausų,
darbų peržiūrų. Žinių patikrinimas, egzaminai nuotoliniu būdu buvo
vykdomi tik pradinio ir pagrindinio ugdymo baigiamųjų klasių
mokiniams, kitų klasių mokiniai buvo vertinami metiniu pažymiu.
Mokytojai, dirbdami nuotoliniu būdu, individualiai su mokiniais,
mokinių tėvais aptarė mokymosi pasiekimus ir mokyklos
administraciją apie tai informavo parengdami grįžtamojo ryšio
ataskaitas. Mokytojai rengė mokinių pažangos ir pasiekimų
suvestines.
2019–2020 mokslo metų neformaliojo Per 2020 m. pagal neformaliojo ugdymo programas mokykloje
švietimo organizavimas
mokėsi: 10 dailės ir 11 muzikos ugdymo programos suaugusiųjų, iš
jų: akordeono klasėje 1 mokinys, fortepijono klasėje 5 mokiniai,
saksofono klasėje 2 mokiniai, kanklių klasėje 1 mokinys, trimito
klasėje 1 mokinys, 1 mokinys pasirinko fortepijono ir dainavimo
pamokas; 17 meninės saviraiškos mokinių, iš jų: akordeono klasėje 1
mokinys, chorinio dainavimo klasėje 1 mokinys, solinio dainavimo

Patyčių ir smurto prevencija
mokykloje 2020 metais
Korupcijos prevencija
mokykloje 2020 metais
Mokyklos veiklos
įsivertinimas ir vertinimas

Bendruomeniškumas ir
bendradarbiavimas

klasėje 9 mokiniai, fortepijono klasėje 3 mokiniai, saksofono klasėje
2 mokiniai, mušamųjų klasėje 1 mokinys; ankstyvojo ugdymo
programą lankė 49 ugdytiniai, 6 iš jų, baigę ankstyvojo ugdymo
programą, nuo rugsėjo 1 d. pradėjo mokytis pirmoje klasėje.
Karantino metu ankstyvasis ugdymas buvo stabdomas.
Patvirtintas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas, sudaryta smurto ir
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė.
Patvirtintas mokyklos 2018–2020 m. korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių planas.
Su mokiniais individualiose bei grupinėse pamokose kalbama antikorupcijos tema.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Privalumai:
gautų duomenų naudojimas veiklai tobulinti
mokytojo padedamas mokinys gali įveikti savo nesėkmes; ugdymo
procesas yra individualizuotas ir lankstus; mokinių, mokytojų ir
vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu;
mokiniai jaučiasi saugūs ir bendramoksliai yra draugiški; mokykloje
kuriama emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka;
mokykla yra atvira bendradarbiavimui su kitais partneriais.
Trūkumai: mokytojai turi ne visą reikalingą įrangą ir priemones; ne
visada mokytojas aptaria mokinio pažangą su tėvais.
Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų 2020 m. lapkričio mėnesį atliktas išorinis mokyklos veiklos kokybės
duomenų naudojimas veiklai tobulinti
vertinimas. Stiprieji mokyklos veiklos rodikliai, įvertinti aukštu
lygiu: 1. asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu; 2.
personalo vadyba; 3. bendradarbiavimas ir bendravimas; 4. ugdymo
individualizavimas; 5. psichologinė aplinka. Tobulintini mokyklos
veiklos rodikliai ar jų aspektai: 1. veiklų prieinamumas (reguliariai
atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo
paslaugas ); 2. fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės; 3.
duomenimis grįstas sprendimų priėmimas. Pagal nurodytus
tobulintinus aspektus mokykloje parengtas veiklos tobulinimo
planas. Išorės vertinimo duomenys buvo naudojami rengiant
mokyklos 2021–2024 m. strateginį planą.
Mokyklos partneriai
Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos,
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, Smalininkų
TVM, Eržvilko bei Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos,
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Jurbarko krašto

muziejus, Jurbarko kultūros centras, Šakių, Raseinių ir Lazdijų meno
mokyklos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, VDA KF,
VDU MA, Krailsheimo (Vokietija) ir Kriulenio (Moldova) muzikos
mokyklos, Čisternino miesto (Italija) pučiamųjų instrumentų
orkestras. 2020 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Veliuonos
kultūros centru.
Bendradarbiavimo
su
mokinių
tėvais Informacija mokinių tėvams (globėjams) teikiama per individualius
(globėjais,
rūpintojais)
ir
socialiniais pokalbius, įrašais pažymių knygelėse, koncertų-susirinkimų metu,
partneriais formos
mokyklos internetinėje svetainėje bei „Facebook“ socialiniame
tinkle. Dailės ir šokio skyriuose naudojamas elektroninis dienynas
EDUKA. Tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos organizuojamuose
renginiuose, profesionalių menininkų koncertuose, parodose. Tėvų
atstovai įtraukiami į mokyklos savivaldą.
Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo
įstaigomis ir socialiniais partneriais, palaikomi esami ir mezgami
nauji bendradarbiavimo ryšiai: kartu su socialiniais partneriais
Lietuvos nepriklausomybės dienai ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui surengti 7 renginiai; dalyvauta Jurbarko ir Šakių
meno mokyklų dailės skyriaus mokinių dienos plenere, surengta
dalyvių darbų paroda ,,Žvelgiu pro langą į istoriją“ Šakių meno
mokykloje; surengtas Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos
kanklių klasės mokinių ir mokytojų koncertas bei viešnagė meno
mokykloje; išsiųsta 15 vaizdo įrašų į Jurbarko miesto partnerio
Kriulenio (Moldova) meno mokyklos organizuojamą VII menų
festivalį „Minunile Artei“; vykdyta bendra veikla su judėjimo
„Jurbarkas gyvas“ savanoriais. Daugelis mokytojų ir mokinių
dalyvauja kultūros centro kolektyvų veikloje.
Mokyklos bendruomenės iniciatyvos
Tęsiant tradicijas, buvo numatytas renginių ciklas, skirtas Antano
Sodeikos 130-osioms gimimo metinėms. Iki karantino, iš numatytų
dešimties, spėta surengti 4 renginius šiai datai paminėti, tai: bendra
muzikos, šokio, dailės klasių popietė „Draugystės rate“, tradiciškai
rengiama Antano Sodeikos gimimo dieną; suaugusiųjų mokinių
vakaronė; kovo 11-osios koncertas; profesionalus akordeono
muzikos koncertas. Mokykloje buvo tęsiamos iniciatyvos ir surengi

Finansinė mokyklos situacija
(visos sumos nurodytos tūkst.
eurų su vienu skaičiumi po
kablelio)

Mokymo lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

tradiciniai renginiai: „Padainuosime sustoję“, Kalėdų mugė, Kovo
11-osios koncertas. Dėl karantino atšauktas mokyklos
organizuojamas II respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių
festivalis „Šokim, šokim, Lietuvėle“, neįgyvendinti planuoti du
respublikiniai festivaliai, neįvyko numatyti fortepijono ir tūbos
atlikėjų meistriškumo kursai, meninės veiklos negalėjo vykti
Jurbarko dvaro parke, 2020 m. rugsėjo 1-osios šventė surengta tik
pirmos klasės mokiniams.
Rodiklis:
2019 m.
2020 m.
Patvirtintos biudžete mokymo reikmių lėšos (su
54,7
56,5
papildomai paskirtomis lėšomis)
Panaudotos mokymo lėšos ir procentas nuo visų metams
54,7 (100 %)
56,5 (100 %)
skirtų asignavimų
Papildomai 2020 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą
0
0
mokyklai skirtos mokymo reikmių (t. y. lėšos, kurios
viršija 93 procentus lėšų, privalomų skirti pagal metodiką)
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis
382,82
402,0
(be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti)
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas
325,5
338,4
nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be
(85,0 %)
(84,2 %)
ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų)
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis
17,7
20,0
ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui
4,0
3,5
įsigyti ir remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą
administracijos direktoriaus įsakymą)
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
0,8
0,4
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo
323,0
335,1
visų metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų
(99,2 %)
(99,0 %)
2019 m. ir 2020 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų
88,5 %
95,7 %
procentas lyginant su 2018 m. ir 2019 m. gautomis
savivaldybės biudžeto lėšomis

Kreditinis įsiskolinimas 2019 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d.
0,4
0,3
Per 2019–2020 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto
0,9
0,9
nuomą
Per 2019–2020 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą
34,3
27,0
švietimo įstaigose
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2019–2020 m.
20,8
32,0
Finansinės
Tikrinimų vykdymas (taip, ne)
Taip
Ne
veiklos
Tikrinimų metu nustatytos
tikrinimai
tobulintinos finansinės
veiklos sritys ir atlikti darbai
gerinant finansinę veiklą.
2019 m. mokyklos veiklos ataskaitoje
Gautas finansavimas šaligatviui naujomis trinkelėmis iškloti.
nurodytų problemų (iš)sprendimas
Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas Reikalingas remontas koridoriuose, kuriuose nuolat eksponuojamos
dailės klasės mokinių darbų parodos, todėl norisi, kad jų darbai būtų
pristatomi estetiškoje erdvėje, taip pat būtų galima įrengti poilsio
zonas mokiniams.
Pagrindiniam korpusui reikalingas vidaus ir išorės remontas, geresnis
apšvietimas ir šiltinimas. Mokyklos pastatas pastatytas 1975 m. ir tuo
metu buvo skirtas tik muzikos besimokantiems mokiniams (140
mokinių). Šiuo metu mokykloje veikia jau trys skyriai – muzikos,
šokio ir dailės, kuriuose mokosi apie 300 mokinių. Dėl išaugusio
teminių sričių skaičiaus šiuo metu mokykloje trūksta klasių dailės
skyriui, todėl dailės pamokos vyksta Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos patalpose. Be to, norėdami pasirengti
koncertams, šventėms ar konkursams, šokėjams reikia ieškoti
didesnės scenos kitose įstaigose. Taip pat didesnių patalpų reikia ir
muzikos skyriaus pamokoms. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis,
mokyklai reikalinga rekonstrukcija. Tuo pačiu pagerėtų mokyklos,
esančios parko teritorijoje, estetinis vaizdas.
Pamokų kokybės gerinimui (solfedžio, muzikos istorijos, dailėtyros
pamokose ir pan.) būtina pasitelkti visas šiuolaikinio ugdymo
priemones, metodus ir būdus. Informacinių technologijų taikymas
Įstaigos
pajamos už
teikiamas
paslaugas

Mokyklos problemos ir jų
sprendimas

padėtų pasiekti daug didesnio pamokos vaizdumo, mokinių
įsitraukimo, turinio aktualizavimo. Tam reikalinga mokyklai įsigyti,
įrengti kompiuterių, planšečių klases.
Mokytojai ruošdamiesi pamokoms, o nuotolinio mokymo laikotarpiu
ir vesdami pamokas, naudoja asmeninius kompiuterius. Dėl to
susiduriama su keletu problemų. Dalies mokytojų kompiuteriai neturi
pakankamai galimybių užtikrinti kokybiškam ryšiui su grupe
mokinių bei kai kurių programų naudojimui. Mokytojai, kurie
asmeninėms reikmėms įsigijo galingesnius kompiuterius, priversti
darbui naudoti nemažą kompiuterio darbinės ir pastoviosios atminties
dalį. Nuo rugsėjo mėnesio planuojama naudoti tik elektroninį
dienyną, kurį mokytojai turės pildyti mokykloje pamokų metu. Tas
problemas privalu išspręsti, aprūpinant visus mokytojus moderniais
nešiojamais kompiuteriais.
Liktų tos pačios problemos.

Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų
sprendimas
2020 metų ataskaitos aptarimas 2020 m. veiklos ataskaita aptarta bendruomenės susirinkime 2021 m. sausio 22 d. ir 2021 m. vasario 5 d. Mokyklos
įstaigos savivaldos
taryboje, ataskaita patalpinta mokyklos interneto svetainėje www.jurbarkomenomokykla.lt
institucijose
Papildoma informacija apie
Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida
Informacija apie mokyklos veiklą teikiama mokyklos interneto
mokyklą
svetainėje www.jurbarkomenomokykla.lt, „Facebook“ socialiniame
tinkle Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko rajono
savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, Jurbarko rajono
spaudoje, televizijoje.
Kita informacija
Direktorė

Loreta Ševelienė
_________________________

