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SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS 

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. T2-62 

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 bei atsižvelgdama į 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2022 m. kovo 10 d. raštą Nr. SD-17 ,,Dėl  2021 metų 

veiklos ataskaitos pateikimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos 

gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: 

Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

______________ 

 

 

 

 



PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-62 

 

 

 

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

 

Mokyklos direktorė – Loreta Ševelienė. 

Mokyklos tarybos pirmininkas – Gytis Gvozdas. 

Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. 

Kitos mokyklos veiklos rūšys – neformalusis ugdymas, turto nuoma. 

 

 

 2021 m. parengtas ir įgyvendinamas Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos 2021–2023 m. strateginis planas, kurio prioritetai – ugdymo kokybė ir 

prieinamumas, aktyvi ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė bei moderni, skatinanti veikti aplinka.  

 Mokykloje 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. Mokinių mokymosi motyvacija stiprinama siejant 

ugdymo turinį su praktine veikla, surengta virš 20 mokyklos lygmens renginių, suteikta savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams koncertų, 

parodų tėveliams metu. 2021  m. virš 20 kartų dalyvauta renginiuose, bendradarbiaujant su rajono institucijomis, virš 60 kartų – respublikinio ir 

tarptautinio lygmens renginiuose. Mokiniai ir mokytojai atstovavo mokyklai daugiau nei 50 konkursų (nuotoliniu būdu), kuriuose 3 kartus pelnė Grand 

Prix apdovanojimus, 41 kartą mokiniai apdovanoti 1-ąja vieta, 40 kartų įvertinti 2-ąja ir 19 kartų – 3-ąja vieta. Ne viename konkurse mokiniai tapo 

laureatais, diplomantais, buvo apdovanoti specialiais prizais, nominacijomis: „Už atminties tradicijų puoselėjimą“, ,,Už ryškiausią programinio kūrinio 

interpretaciją“, ,,Už artistiškiausią pasirodymą“, „Už lietuviško kūrinio atlikimą”, „Už puikiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį“, „Geriausio 

nacionalinės dainos atlikėjo“ ir specialia virtuoziškiausio pasirodymo nominacija. Smuiko klasės mokinė buvo pakviesta į vasaros muzikos stovyklą 

,,Orkestras“ stygininkams, kurios vadovas – profesorius Donatas Katkus. Ta pati mokinė po tarptautiniame konkurse „Impresijos“ iškovotos pirmos 

vietos gavo kvietimą groti koncerte Klaipėdos universiteto koncertų salėje, jai buvo skirtas ir specialus apdovanojimas – kvietimas į vasaros stovyklą, 

kurią organizavo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Už pasiektus aukštus rezultatus meno srityje pateiktos paraiškos ir visi nugalėtojai 



  

apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis premijomis. 

 Ugdymo proceso metu taikyti netradiciniai ugdymo metodai: jaunųjų dailininkų pleneras ir paroda ,,Lidijos Meškaitytės takais“, kurių dalyviai 

Jurbarko Antano Sodeikos, Šakių meno, Smalininkų technologijų ir verslo bei Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokiniai; 

edukacinė išvyka dailės klasės mokiniams į nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir Kauno muzikinį teatrą; pakviestas lektorius, VšĮ „Muzikiniai 

projektai“ direktorius Linas Švirinas vedė Tarptautinei muzikos dienai skirtą renginį „Muzikavimo džiaugsmas. Nuo pojūčių iki pokyčių“; įgyvendinant 

Vilniaus dailės akademijos edukacinę iniciatyvą „priARTėk“ vyko 2 virtualios pamokos dailės klasės mokiniams su Kauno fakulteto dėstytoja, stiklo 

menininke Julija Pociūte ir Telšių fakulteto juvelyrikos dėstytoja prof. Laima Kėriene, taip pat mokiniai dalyvavo Japonijos ambasados organizuotoje 

virtualioje paskaitoje „Japonijos pop kultūra“; antrąkart vykdyta mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla ir repeticijos su 

profesionalų kolektyvo pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Ąžuolynas“ meno vadovu, dirigentu, buvusiu mokyklos mokiniu Giedriumi Vazniu; 

organizuotam virtualaus respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivaliui „Šokim šokim, Lietuvėle“ vaizdo įrašus atsiuntė 28 kolektyvai, 

festivalio vaizdo medžiaga paskelbta „YouTube“ platformoje https://youtu.be/lieWfg72-q0; chorinio ir solinio dainavimo mokiniai įsijungė į Vilniaus 

„Ugnelės“ choro organizuojamą jungtinį Lietuvos vaikų chorą. Buvo nuostabi patirtis, kad ir virtualiai, prisijungti prie choro, kuris vienijo apie 700 

vaikų, dirbti su choro pedagogais iš Kanados, Argentinos, Austrijos ir Lietuvos. 

 2020–2021 m. m. mokykla dirbo ir nuotoliniu, ir mišriu – derinant nuotolinį su kasdieniu – būdu. Dėl visos bendruomenės sutelkto darbo gana 

sklandžiai vyko nuotolinio ugdymo procesas, tačiau sergamumas ir mokymasis nuotoliniu būdu turėjo įtakos mokinių pasiekimams – kai kurių mokinių 

atveju jie buvo žemesni, palyginti su įprasto mokymosi metais. 2021 m. mokykla neturėjo pagrindinio ugdymo programą baigiančiųjų klasių, todėl 

mokslo metų pabaigoje buvo organizuoti tik pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimai, kitų klasių mokiniams – peržiūros ir 

akademiniai koncertai, kurie vyko nuotoliniu arba kasdieniu būdu, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pageidavimą.  

           Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis TAMO dienynas, surengti elektroninio dienyno naudojimo mokymai, parengti ir 

patvirtinti elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai. 

 2021 m. rudenį mokyklos savivaldą papildė Mokinių ir Tėvų tarybos, kadencijai pasibaigus, išrinkta nauja Mokyklos taryba. Mokinių tarybos 

iniciatyva mokiniai ir mokytojai gamino kalėdines dekoracijas, puošė mokyklą. 

 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. Mokyklos mokytojai ir administracija dalyvavo įvairių konkursų vertinimo komisijų darbe, dailės mokytojos prisijungė prie 

pasiūlymų puošti miestą Velykų ir kalėdiniu laikotarpiais, mokytojai rengė asmenines koncertines programas socialinių partnerių renginiuose. Penkiems 

mokytojams suteikta mokytojo metodininko kategorija. 

 2020–2021 m. m. atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Gegužės ir gruodžio mėnesiais atliktos mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo anketinės apklausos. Jų išvados ir rezultatai panaudojami mokyklos veiklos ir ugdymo kokybei gerinti. Po 2020 m. lapkričio mėnesį atlikto 

išorinio mokyklos veiklos kokybės vertinimo nurodytų tobulintinų aspektų, patobulinta: veiklų prieinamumas (rodiklis 5.4.) – sukurta mokyklos 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyra; fizinė ugdymosi aplinka ir priemonės (rodiklis 10.) – įrengtas naujas takas į mokyklą, mokytojai aprūpinti 

kompiuteriais. 

 

 

https://youtu.be/lieWfg72-q0


  

Informacija apie mokyklos direktoriaus veiklą: 

Informacija apie mokyklos 

direktorių ir jo veiklą 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 13 metų 

Vadovavimo mokyklai pradžia (metai) 2008 m. 

2021 metais sutelktos komandos (darbo grupės) įstaigos 

strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir) 

kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti 

Sutelktos darbo grupės 2021–2022 m. m. ugdymo planui, 

2021 m. veiklos plano papildymui, vidaus kontrolės 

politikai parengti, pučiamųjų instrumentų orkestro 

„Šventė“ stovyklai pasiruošti.  

2021 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei lygių 

galimybių įstaigoje užtikrinimu 

Parengti ar atnaujinti dokumentai: Jurbarko Antano 

Sodeikos mokyklos 2021–2023 m. strateginis planas; 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai; Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo ir mokinių žinių 

patikrinimo, akademinių  koncertų ir atsiskaitymų,  

baigiamųjų egzaminų ir dailės darbų peržiūrų 

organizavimo tvarka; Jurbarko Antano Sodeikos meno 

mokyklos vidaus kontrolės politika; Mobingo ir 

psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir 

intervencijos tvarkos aprašas; Jurbarko Antano Sodeikos 

meno mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašas; Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 

interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų 

administravimo aprašas, paskirti už informacijos 

skelbimą mokyklos interneto svetainėje ir socialinių 

tinklų paskyrose atsakingi asmenys.  Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu 

Nr. T2-221 patvirtinti Jurbarko Antano Sodeikos meno 

mokyklos nuostatai. 2021 m. mokykloje atliktas 

psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimas ir 

vertinimas. Mokykloje surengti priešgaisrinės saugos 

mokymai darbuotojams.  

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 mokiniams 

vykstant į koncertines keliones, ekskursijas, išvykas ir 

kitus turistinius renginius.  

32 socialinę paramą gaunantiems mokiniams taikoma 

50 proc. mokesčio lengvata. Tokia lengvata taikoma ir 

vienos šeimos trims (ar daugiau) besimokantiems 

vaikams. Ja pasinaudojo 7 šeimos. 

Kelionės į mokyklą išlaidos, pateikus prašymą, 

kompensuojamos visiems iš rajono vietovių 

atvykstantiems mokiniams. Vadovaujantis Jurbarko 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų 

važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, 10-čiai 

mokyklos mokytojų kompensuotos transporto išlaidos už 

važiavimą į darbą.  

Mokykloje galima išsinuomoti muzikos instrumentus. 

Tokia galimybe nuolat naudojasi apie 40 mokinių.  

2021 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų administravimu 

bei valdymu 

Mokyklos finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi 

pagal valstybės ir savivaldybės reglamentuotą tvarką ir 

naudojami tikslingai. Vykdoma reguliari turto įsigijimo ir 

lėšų bei turto naudojimo kontrolė, organizuojama 

mokyklos turto inventorizacija. Rengiamos biudžeto, 

mokesčių už teikiamas paslaugas, ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto nuomos lėšų sąmatos. 

Svarstomos ir planuojamos paramos, savivaldybės 

skiriamos ŠMSM mokymo reikmių lėšos. 

Mokytojų pasitarimuose ir Mokyklos taryboje teikiama 

informacija apie finansinius išteklius ir jų naudojimą, 

aptariami viešųjų pirkimų organizavimo, tikslingo lėšų 

panaudojimo mokykloje klausimai. Atnaujintas 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2021 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų įgyvendinimas 

Per 50 val. praleista dalyvaujant seminaruose, 

mokymuose, patobulintos bendrosios kompetencijos, 

įstaigos vadovo lyderystės ir vadybos kompetencijos 

kūrybingam, savarankiškam visapusiškų strateginių 



  

sprendimų priėmimui ir pokyčių, vedančių link 

kokybiškų įstaigos darbo rezultatų, valdymui, įgyta 

vadybinių ir teisinių žinių vykdyti darbo tarybos narių-

darbuotojų atstovų veiklą bei vidaus kontrolę, tobulintos 

viešųjų pirkimų žinios.  
Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 

2022 metais 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir gautų 

įsivertinimo rezultatų panaudojimas veiklai gerinti. 

 

 

Žmogiškieji ištekliai ir 

socialinė aplinka (pagal 

rugsėjo 1 d. statistiką) 

 

Rodiklis: 2020 m. 2021 m. 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius 24 (21,48) 25 (22,45) 

Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius 7 (5,75) 7 (5,75) 

Mokinių skaičius 307 323 

Ikimokyklinukų skaičius 0 0 

Priešmokyklinukų skaičius 0 0 

Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius 307 323 

Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių 

ir priešmokyklinukų skaičiaus 

61 (20 %) 69 (21 %) 

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo 

visų mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus 

0 0 

 

 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Mokyklos veiklos planavimas, 

įgyvendinimas ir tobulinimas 
Mokyklos strateginis planas Parengtas ir patvirtintas Jurbarko Antano Sodeikos mokyklos 2021–

2023 m. strateginis planas (2021 m. birželio 9 d. mokyklos 

direktoriaus įsakymas Nr. V-100 „Dėl Jurbarko Antano Sodeikos 

mokyklos 2021–2023 m. strateginio plano tvirtinimo“). 

Mokyklos metinis veiklos planas Parengtas ir patvirtintas 2022 m. mokyklos veiklos planas (2022 m. 

sausio 7 d. mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-1 „Dėl Jurbarko 

Antano Sodeikos mokyklos 2022 m. veiklos plano patvirtinimo“).  

2020–2021 mokslo metų (arba 2021 metų) 1. Užtikrinti sėkmingą mokinių mokymąsi ir socialinių emocinių bei 



  

mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai  kultūrinių kompetencijų ugdymą. 

2. Kurti saugią, estetišką ugdymo aplinką, turtinti materialinę bazę. 

2020–2021 mokslo metų (arba 2021 metų) 

mokyklos pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas 

Mokykla dirbo vadovaudamasi 2020–2021 m. m. ir papildytu 

2021 m. veiklos planu. Informacija apie pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimą pateikta I ataskaitos skyriuje. 

2021–2022 mokslo metų (arba 2022 metų) 

mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai ir jų 

įgyvendinimo (veiklos tobulinimo) 

perspektyvos 

1. Užtikrinti meninio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

2. Kurti estetišką, saugią, jaukią ir sėkmingam mokymui(si) 

pritaikytą aplinką, turtinti materialinę bazę. 

 

Formalusis ir neformalusis 

švietimas bei projektinė veikla  
2020–2021 mokslo metų ugdymo plano 

suderinimas ir patvirtinimas 

2020–2021 mokslo metų ugdymo planui pritarta Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. ŠS6-137 „Dėl Jurbarko 

Antano Sodeikos meno mokyklos 2020–2021 mokslo metų ugdymo 

programų  ugdymo plano projekto suderinimo“, 2020 m. birželio 

5 d. planas suderintas Mokyklos taryboje ir 2020 m. rugsėjo 10 d. 

patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-70 „Dėl Jurbarko 

Antano Sodeikos meno mokyklos 2020–2021 mokslo metų ugdymo 

programų ugdymo plano tvirtinimo“. 

2020–2021 mokslo metų ugdymo planų 

įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir 

pokyčiai (palyginimas su 2019–2020 mokslo 

metais) 

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. 2020–2021 m. m. mokykla neturėjo 

pagrindinio ugdymo programą baigiančiųjų klasių. Pradinio 

ugdymo programą baigė 43 mokiniai, iš jų: 22 muzikos, 9 dailės ir 

12 šokio skyriaus mokinių. 1 mokinys įstojęs į Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegiją studijuoja dizainą. 

Mokykloje veikia meniniai kolektyvai: kanklininkų ansamblis 

„Smilga“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, choras, 

tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“ (jaunučių, jaunių, jaunuolių ir 

mergaičių grupės) bei įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai. 

2019−2020 m. m. pagrindinio ugdymo programą baigė 22 mokiniai, 

jiems išduoti mokyklos baigimo pažymėjimai. Iš jų: 14-kai muzikos 

skyriaus mokinių ir 8-iems dailės skyriaus mokiniams. 



  

2019−2020 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. 

2021 m. formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

egzaminų ir žinių patikrinimo rezultatai 

2020–2021 m. m. pagrindinio ugdymo programas baigiančių 

mokinių nebuvo. Pradinio ugdymo mokinių žinių patikrinimo 

bendras vidurkis – 8,8 balo; muzikos skyriaus – 8,5 balo; dailės 

skyriaus – 8,5 balo; šokio skyriaus – 9,3 balo. 

Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, 

projektuose ir programose, gautų įvertinimų 

analizė bei rezultatų gerinimo darbai 

Nedalyvauta 

Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir 

ugdymo(si) pasiekimų pažangos stebėsena 

Mokykloje mokymosi rezultatai vertinami kas pusmetį, kiekvieno jų 

pabaigoje rengiami visų klasių mokinių akademiniai koncertai, 

atsiskaitymai, peržiūros. Juose dalyvauja visi dėstomo dalyko 

mokytojai, kurie aptaria kiekvieno mokinio pasirengimo lygį, 

analizuoja individualią pažangą, įvertina pažymiu. Pagal parengtą ir 

patvirtintą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką pirmos 

klasės mokinių pasiekimai nevertinami pažymiais, žinių 

patikrinimas vertinamas lygiais (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas). Antrojo pusmečio pabaigoje vykdomas žinių 

patikrinimas keliamųjų ir egzaminai baigiamųjų klasių mokiniams. 

Mokytojai rengia mokinių pažangos ir pasiekimų suvestines. 

2020–2021 mokslo metų neformaliojo 

švietimo organizavimas 

Per 2021 m. pagal neformaliojo ugdymo programas mokykloje 

mokėsi: 10 dailės ir 11 muzikos ugdymo programos suaugusiųjų, iš 

jų: smuiko klasėje – 1 mokinys, akordeono klasėje – 1 mokinys, 

fortepijono klasėje – 5 mokiniai, saksofono klasėje – 2 mokiniai, 

kanklių klasėje – 1 mokinys ir trimito klasėje – 1 mokinys; 

16 meninės saviraiškos mokinių, iš jų: akordeono klasėje – 1 

mokinys, solinio dainavimo klasėje – 9 mokiniai, fortepijono 

klasėje – 3 mokiniai, saksofono klasėje – 2 mokiniai, mušamųjų 

klasėje – 1 mokinys; ankstyvojo ugdymo programą lankė 29 

ugdytiniai, 10 iš jų, baigę ankstyvojo ugdymo programą, nuo 

rugsėjo 1 d. pradėjo mokytis pirmoje klasėje. Karantino metu 

ankstyvasis ugdymas buvo stabdomas. 



  

Patyčių ir smurto prevencija 

mokykloje 2021 metais 

Patvirtintas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas, sudaryta smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė. 

Korupcijos prevencija 

mokykloje 2021 metais 

Patvirtintas Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2021–2023 m. korupcijos prevencijos programos ir 

programos įgyvendinimo priemonių planas. Su mokiniais individualiose bei grupinėse pamokose kalbama 

antikorupcijos tema. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas ir vertinimas 
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir 

gautų duomenų naudojimas veiklai tobulinti  

Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, išvados ir 

rezultatai panaudojami mokyklos veiklos ir ugdymo kokybei 

gerinti. Privalumai: tėvai teigiamai vertina, renkasi mokyklos 

pasiūlytas naujas mokymo programas; sukurta „Facebook“ paskyra, 

kurioje pateikiamą informaciją teigiamai vertina 74 % 

dalyvavusiųjų apklausoje; „Facebook“ paskyroje pateikiama 

informacija apie mokykloje organizuojamas švietimo veiklas 

operatyviai pasiekia Jurbarko rajono gyventojus; „Tamo“ dienynas, 

kurio įdiegimą teigiamai vertina 84 % dalyvavusiųjų apklausoje, 

suteikia galimybes geriau informuoti apie teikiamas ugdymo 

paslaugas; mokyklos bendruomenė turi galimybę dalyvauti priimant 

sprendimus ir jaučia, kad jų nuomonė ir darbas svarbūs; dauguma 

mokinių tėvų patenkinti pasiekimų vertinimo sistema, pasiekimų 

aptarimu ir pagalba mokiniams siekiant geresnių rezultatų; 

mokyklos bendruomenėje vyrauja teigiamas mikroklimatas ir 

draugiški, pagarbūs santykiai. Tobulintinos sritys: bendruomenės 

aktyvumas vertinant ir įsivertinant veiklos kokybę; naujos 

modernesnės mokyklos interneto svetainės kūrimas; bendruomenės 

įsitraukimas svarstant ir sprendžiant edukacinių bei poilsio erdvių 

kūrimo poreikius ir galimybes; inovacijų diegimas; mokinių 

motyvacijos skatinimas. 

Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų 

duomenų naudojimas veiklai tobulinti 

Nebuvo vykdomas 

Bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas 
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, Tauragės ir 

Lazdijų meno mokyklos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 



  

gimnazija, VDA KF, VDU MA, Krailsheimo (Vokietija) ir Kriuleni 

(Moldova) muzikos mokyklos. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais formos 

Informacija mokinių tėvams (globėjams) teikiama per individualius 

pokalbius, įrašais elektroniniame „Tamo“ dienyne, mokyklos 

interneto svetainėje bei „Facebook“ socialiniame tinkle, koncertų-

susirinkimų metu. Tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, tėvų atstovai įtraukiami į mokyklos 

savivaldą. 2021 m. pirmą kartą išrinkta Tėvų taryba. 

Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo 

įstaigomis ir socialiniais partneriais, palaikomi esami ir mezgami 

nauji bendradarbiavimo ryšiai. Mokykloje surengti 2 susitikimai su 

Šakių ir Tauragės meno mokyklų administracijomis, pasidalinta 

gerąja patirtimi, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo 

perspektyvos. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės meno mokykla.  

Mokyklos bendruomenės iniciatyvos Surengta: Rugsėjo 1-osios šventė 1 klasės mokiniams; virtualus 

respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šokim 

šokim, Lietuvėle“; virtuali Kovo 11-osios mokyklos koncertų 

fotografijų paroda „Ir prisiminimuose, ir širdyje...“; pučiamųjų 

instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla bei seminaras 

mokytojams; jaunųjų dailininkų pleneras ir paroda ,,Lidijos 

Meškaitytės takais“; edukacinė išvyka į nacionalinį 

M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir Kauno muzikinį teatrą; 

tarptautinei muzikos dienai skirtas renginys „Muzikavimo 

džiaugsmas. Nuo pojūčių iki pokyčių“; 28 dailės klasės mokinių 

parodos, iš jų: 14 mokykloje, 13 viešojoje bibliotekoje ir jos 

filialuose, 1 Mažosios Lietuvos kultūros centre Smalininkuose; dvi 

mokytojos Inesos Bosaitės personalinės asambliažų ir fotokoliažų 

parodos viešojoje bibliotekoje ir Šakių raj. Kidulių dvare. Dėl 

situacijos, susijusios su COVID-19, neįvyko tradiciniai mokyklos 

renginiai: bendra muzikos, šokio, dailės klasių popietė „Draugystės 

rate“, tradiciškai rengiama Antano Sodeikos gimimo dieną; 

pažintinis-edukacinis renginys „Į meno šalį“ miesto pirmos ir antros 

klasių mokiniams, „Skambančio parko valanda“ Jurbarko dvaro 



  

parke.  

Finansinė mokyklos situacija 

(visos sumos nurodytos tūkst. 

eurų su vienu skaičiumi po 

kablelio) 

Mokymo lėšos  Rodiklis: 2020 m. 2021 m. 

Patvirtintos biudžete mokymo reikmių lėšos (su 

papildomai paskirtomis lėšomis) 

56,5 52,5 

Panaudotos mokymo lėšos ir procentas nuo visų  metams 

skirtų asignavimų 

56,5 (100 %) 52,5 (100 %) 

Papildomai 2021 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą 

mokyklai skirtos mokymo reikmių (t. y. lėšos, kurios 

viršija 93 procentus lėšų, privalomų skirti pagal metodiką) 

0 0 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

(be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti) 

402,0 470,4 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas 

nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be 

ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 

338,4 

(84,2 %) 

432,3 

(91,9 %) 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

20,0 

 

20,0 

 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui 

įsigyti ir remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą 

administracijos direktoriaus įsakymą) 

3,5 

 

8,5 

 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 0,4  0  

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo 

visų metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų 

335,1 

(99,0 %) 

435,2 

(98,7 %) 

2020 m. ir 2021 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų 

procentas lyginant su 2019 m. ir 2020 m. gautomis 

savivaldybės biudžeto lėšomis 

95,7 % 77,5 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2020 m. ir 2021 m. gruodžio 

31 d. 

0,3 0,7 

Įstaigos 

pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Per 2020–2021 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto 

nuomą 

0,9 0,9 

Per 2020–2021 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą 

švietimo įstaigose 

27,0 31,2 



  

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2020–2021 m. 32,0  6,4  

Finansinės 

veiklos 

tikrinimai 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne Ne 

Tikrinimų metu nustatytos 

tobulintinos finansinės 

veiklos sritys ir atlikti darbai 

gerinant finansinę veiklą. 

- 

Mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 
2020 m. mokyklos veiklos ataskaitoje 

nurodytų problemų (iš)sprendimas  

1. Visi mokytojai aprūpinti kompiuteriais. 

2. Išklotas naujas šaligatvis.  

 

Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas Mokyklos pastatas buvo pastatytas 1975 m. Tuo metu pritaikytas 

140 (šimtui keturiasdešimčiai) tik muzikos besimokančių mokinių. 

Šiuo metu veikia trys skyriai – muzikos, šokio ir dailės, kuriuose 

mokosi virš 330 (trijų šimtų trisdešimties) mokinių. Dėl išaugusio 

teminių sričių skaičiaus, mokykloje trūksta klasių dailės skyriui, 

todėl dailės pamokos vyksta Jurbarko Giedraičio Giedriaus 

gimnazijos patalpose. Norėdama pasirengti koncertams, šventėms ar 

konkursams, šokėjams mokykla turi ieškoti didesnės scenos kitose 

įstaigose. Taip pat didesnių patalpų reikia ir muzikos skyriaus 

pamokoms, ypač pučiamųjų instrumentų orkestrui, chorui. Orkestro 

pamokos vyksta koncertų salės scenoje, nes 30-čiai mokinių klasėje 

nepakanka vietos. Susiduriama su dideliais nepatogumais – jei 

salėje turi vykti kitas renginys, visus instrumentus, pultus reikia 

išnešti į kitas patalpas ir atlaisvinti sceną. Reikalingas remontas 

koridoriuose, kuriuose nuolat eksponuojamos dailės klasės mokinių 

darbų parodos, todėl norisi, kad jų darbai būtų pristatomi estetiškoje 

ir tam priderintoje erdvėje, taip pat būtų galima įrengti poilsio zonas 

mokiniams. Sandėliavimui turima labai nedaug patalpų. Mokyklos 

pastato fasadas suskilinėjęs, neapšiltintas, todėl per daug lėšų 

išleidžiama šildymui. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis, mokyklos 

pastatą reikia ne tik renovuoti, bet ir rekonstruoti, kad visi meno 

mokykloje besimokantys mokiniai turėtų tinkamas sąlygas ugdymui 

ir ugdymas vyktų viename pastate.  

 



  

Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 

Liktų tos pačios problemos. 

2021 metų ataskaitos aptarimas 

įstaigos savivaldos 

institucijose 

2021 m. veiklos ataskaita aptarta 2022 m. kovo 3 d. bendruomenės susirinkime. 

Papildoma informacija apie 

mokyklą 
Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida Informacija apie mokyklos veiklą teikiama mokyklos interneto 

svetainėje www.jurbarkomenomokykla.lt, socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla“, 

Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, 

Jurbarko rajono spaudoje, televizijoje. 

Kita informacija  

 

  

 

_________________________ 

 

http://www.jurbarkomenomokykla.lt/
http://www.jurbarkas.lt/

