
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS 

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. T2-59 

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 2019 m. vasario 8 d. raštą Nr. SD-11 „Dėl direktorės 

Loretos Ševelienės 2018 metų veiklos ataskaitos“ bei 2019 m. vasario 15 d. raštą Nr. SD-14 „Dėl 

informacijos patikslinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

Pritarti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2018 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 

2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-59 

 

 

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019 m. vasario 8 d. Nr. SD-11 

Jurbarkas 

 

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 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 Kriuleni (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 atliktas remontas mokyklos koncertų salėje, įrengta įvaža 

neįgaliesiems, sutvarkytas mokyklos pastato stogas. Nupirkta instrumentų ir jų priedų, įsigyta natų, mokymo priemonių dailei, tautiniai rūbai šokėjams. 

 

Informacija apie mokyklos direktoriaus veiklą: 

 

Informacija apie mokyklos 

direktorių ir jo veiklą 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 10 metų 

Vadovavimo mokyklai pradžia (metai) 2008 m. 

Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai III vadybinė kvalifikacija nuo 2012 m. 2017 m. pasitvirtinta 

veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai vadybinei kvalifikacinei 

kategorijai. 

2018 metais sutelktos komandos (darbo grupės) 

įstaigos strateginiam planui (metinėms švietimo 

veiklos ar (ir) kitoms programoms) rengti bei 

įgyvendinti 

Sutelkta dvylika darbo grupių mokslo metų veiklos ir ugdymo 

planams, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirengti, 

renginiams, šventėms, koncertinėms kelionėms organizuoti, 

svečiams priimti. 

2018 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei 

lygių galimybių įstaigoje užtikrinimu 

Darbuotojai dirba pagal pareigybės aprašymus. Įvedus mokytojų 

etatinio darbo apmokėjimo modelį, paskirstyti etatai, atnaujintos ir 

mokytojų pasirašytos darbo sutartys, parengtas, suderintas su 

darbo taryba ir patvirtintas mokyklos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas, pakeisti ir patvirtinti mokytojų 

pareigybių aprašymai.  Patvirtinta darbuotojų mokymo ir žinių 

tikrinimo tvarka, mokykloje tvarkomų asmens duomenų teisinės 

apsaugos politika, asmens duomenų tvarkymo taisyklės,  

patvirtintas veiksmų kilus gaisrui planas, inicijuoti ir pravesti 

gaisrinės saugos mokymai darbuotojams. 

Susitarta su mokyklos bendruomene dėl mokytojų etatinio darbo 

apmokėjimo įgyvendinimo principų, parengti reikiami 

dokumentai, modelis pradėtas įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 

d. 

Parengti įsakymai dėl mokytojų skyrimo ir įpareigojimo lydėti 

mokinius bei atsakyti už jų saugumą ir gyvybę koncertinių 

kelionių, išvykų ir kitų turizmo renginių metu. 



  

Nepasiturinčių šeimų arba vienos šeimos trys (ar daugiau) gerai 

besimokančių vaikų tėvai gali pasinaudoti suteikiama mokesčio už 

mokslą lengvata. Ja pasinaudojo 36 šeimos. 

Kelionės į mokyklą išlaidos, pateikus prašymą, kompensuojamos 

visiems iš kaimo vietovių atvykstantiems mokiniams. 

Mokykloje galima išsinuomoti muzikos instrumentus. Tokia 

galimybe nuolat naudojasi daugiau kaip 40 mokinių.  

Rūpinantis mokyklos mokinių saugumu, kreiptasi į Jurbarko 

rajono savivaldybės administracijos saugaus eismo komisiją dėl 

gatvėje prie mokyklos statomų automobilių tvarkos.  

Atliktas planinis patikrinimas ir įvertinta mokyklos veiklos 

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 20:2012 reikalavimams. 

Pažeidimų nenustatyta. 

2018 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. Rengiamos biudžeto, mokesčių už teikiamas paslaugas, 

nuomos lėšų sąmatos, svarstomos ir planuojamos mokinio 

krepšelio dalies, paramos lėšos. Vykdoma reguliari turto įsigijimo 

ir lėšų bei turto naudojimo priežiūra. Organizuojama mokyklos 

turto inventorizacija. Mokytojų ir Mokyklos tarybose teikiama 

informacija apie finansinius išteklius ir jų naudojimą.  

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2018 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 

įgyvendinimas 

Tobulinta kvalifikacija šiuose seminaruose, mokymuose: 

„Lietuviškumo savastis liaudies kūryboje. Inovatyvių metodinių 

priemonių naudojimas ugdant etninę kultūrą“, „Naujasis Darbo 

kodeksas: darbo santykių reguliavimo naujovės ir jų taikymas“, 

„Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam duomenų 

apsaugos reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai aspektai“, 

„Pedagogo metinės veiklos vertinimo pokalbis: vadybinis 

aspektas“, „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“, 

„Geros mokyklos link: ugdymo įstaigos vadovo įtaka individualiai 

mokinio pažangai“, „Mobilizacijos sistema, ginkluota ir 

neginkluota gynyba“. Edukacinė veikla Lietuvos bendrojo bei 

neformaliojo ugdymo įstaigų muzikos pedagogams bei jų 

ugdytiniams organizuotoje estrados ir džiazo muzikos stovykloje 



  

„Nauji vėjai“, Dalyvauta seminaruose darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais. Pasitvirtinta veiklos ir kompetencijos 

atitiktis turimai vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Būdama 

muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos narė, dalyvavo 

rengiamuose susirinkimuose, konferencijose, konsultacijose, 

kuriose praeitais metais buvo aptariamas etatinis mokytojų 

apmokėjimo modelis, Darbo kodekso įgyvendinimas ir kt. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2019 metais 

Tęsti numatytas tobulinti veiklas: mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas ir gautų įsivertinimo rezultatų panaudojimas veiklai 

gerinti; pokyčių valdymas. 

 

Žmogiškieji ištekliai ir 

socialinė aplinka (pagal 

rugsėjo 1 d. statistiką) 

Rodiklis: 2017 m. 2018 m. 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius 21 (32,02) 24 (21,58) 

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

Mokinių skaičius 268 307 

Ikimokyklinukų skaičius 0 0 

Priešmokyklinukų skaičius 0 0 

Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius 268 307 

Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų 

mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus 

54 (20%) 68 (22%) 

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 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-157 

patvirtintas 2017−2020 metų mokyklos strateginis planas. 

Mokyklos metinis veiklos planas Parengtas ir 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-103 

patvirtintas 2018−2019 m. m. mokyklos veiklos planas. 

2017–2018 mokslo metų (arba 2018 metų) mokyklos 

pagrindiniai veiklos tikslai  

1. Tobulinti teikiamas švietimo paslaugas, mokymo(si) kokybę, 

patrauklumą. 

2. Užtikrinti saugią, estetišką ugdymo aplinką, turtinti 

materialinę bazę. 



  

Siekis tinkamai pasirengti Lietuvos šimtmečio dainų šventei 

„Vardan tos...“ 

2017–2018 mokslo metų (arba 2018 metų) mokyklos 

pagrindinių veiklos tikslų įgyvendinimas 

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. 4 mokyklos kolektyvai – Lietuvos 

šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...“ dalyviai. Vykdyta 

tarpdalykinė integracija: kartu dirbo fortepijono, smuiko klasės ir 

šokio skyriaus mokiniai ir mokytojai; bendrą programą grodami 

kartu vykdė  smuikininkai ir  pianistai; renginyje „Draugystės 

rate“ dalyvavo visų skyrių mokiniai ir mokytojai. Suteikta 

savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams koncertų 

tėveliams metu. 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 veikla nuolat 

viešinama rajono žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje 

svetainėje.  

Pagerintos mokyklos ugdymosi sąlygos ir aplinka. 

2018–2019 mokslo metų (arba 2019 metų) mokyklos 

pagrindiniai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo 

(veiklos tobulinimo) perspektyvos 

1. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę, plėtoti meninę veiklą, 

pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei 

ugdant bendruomeniškumą. 

2. Užtikrinti saugią mokyklos aplinką mokiniams ir 

dirbantiesiems, turtinti ir modernizuoti ugdymosi aplinkas. 

Formalusis ir neformalusis 

švietimas bei projektinė 

veikla  

2017–2018 mokslo metų ugdymo plano suderinimas 

ir patvirtinimas 

2017–2018 mokslo metų ugdymo planui pritarta Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ŠS6-237, 

2017 m. birželio 16 d. planas suderintas Mokyklos taryboje ir 

patvirtintas 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-100. 

2017–2018 mokslo metų ugdymo planų 

įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir pokyčiai 

Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio muzikos, dailės ir šokio ugdymo bei neformalaus 



  

(palyginimas su 2016–2017 mokslo metais) ugdymo programos. Ugdymo planas įgyvendintas sėkmingai, 

tinkamai panaudotos mokomiesiems dalykams skirtos 

privalomosios valandos.  Mokinių mokymosi motyvacija 

stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla. Meninėje 

mokyklos, rajono, respublikos, tarptautinio lygmens veikloje 

(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 

laimėtojai, 2 laureatai, 5 diplomantai. 5 mokiniai ir jų mokytojai 

apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis premijomis 

už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityse. Veikė 7 

kolektyvai: jaunių choras, skudučių, smuikų, akordeonų 

ansambliai, tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“, kanklių 

ansamblis „Smilga“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“. 

Pradėta vykdyti profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio 

programa – formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 

dalis gabiems ir itin gabiems mokiniams. Šią programą pasirinko 

vienas fortepijono klasės mokinys. 

Pagrindinio ugdymo programą baigusiems 32 mokiniams išduoti 

mokyklos baigimo pažymėjimai. Iš jų: 24 muzikos skyriaus 

mokiniams ir 8 dailės skyriaus mokiniams. Praėjusiais mokslo 

metais nebuvo baigiančiosios šokio klasės. Pradinio ugdymo 

programą baigė 22 mokiniai. Iš jų: 4 muzikos skyriaus mokiniai, 

8 šokio ir 10 dailės skyriaus mokinių.  

Vienas mokyklą baigęs dailės skyriaus mokinys pasirinko 

tolesnes meninės krypties studijas. 

2016−2017 m. m. pradinio ugdymo programą baigė 41 mokinys. 

Iš jų: 28 muzikos skyriaus mokiniai ir 12 dailės skyriaus 

mokinių. Pagrindinio ugdymo programą baigė 36 mokiniai, jiems 

išduoti mokyklos baigimo pažymėjimai. Iš jų: 26 muzikos ir 10 

šokio  skyriaus mokinių. 1 mokinys baigė išplėstinio ugdymo 

programą.  2016−2017 m. m. nebuvo baigiančiosios dailės ir 

keliamosios šokio klasės.  

2018 m. formalųjį švietimą papildančio pradinio ir Bendras egzaminų ir žinių patikrinimo vidurkis – 9,0. Bendras 



  

pagrindinio ugdymo programų egzaminų ir žinių 

patikrinimo rezultatai 

pagrindinio ugdymo mokinių baigiamųjų egzaminų vidurkis – 

9,0: muzikos skyriaus– 8,5; dailės skyriaus – 9,5. Pradinio 

ugdymo mokinių žinių patikrinimo bendras vidurkis – 8,9: 

muzikos skyriaus – 7,9; dailės skyriaus – 9,4; šokio skyriaus – 

9,3. 

Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, projektuose ir 

programose, gautų įvertinimų analizė bei rezultatų 

gerinimo darbai 

Nedalyvavome. 

Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir ugdymo(si) 

pasiekimų pažangos stebėsena 

Mokykloje mokymosi rezultatai vertinami kas pusmetį, 

kiekvieno jų 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. 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. 

2017–2018 mokslo metų neformaliojo švietimo 

organizavimas 

Mokykloje vykdomos meninės saviraiškos ir išplėstinio ugdymo 

programos. Pagal išplėstinio ugdymo programą mokėsi 3 

mokiniai, pagal meninės saviraiškos programą – 18 mokinių.  

Patyčių ir smurto 

prevencija mokykloje 

2018 metais 

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

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė. 

Korupcijos prevencija 

mokykloje 2018 metais 

Patvirtintas mokyklos 2018–2020 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. Atlikto 

vertinimo privalumai: mokykloje aiškios ir visiems vienodai 

taikomos mokyklos taisyklės; mokytojai skiria pakankamai 

dėmesio, kada mokinys jo nori ko nors paklausti ar išsiaiškinti; 

mokytojų skiriamos užduotys mokiniams yra aiškios, 

suprantamos ir įgyvendinamos. Atlikto vertinimo trūkumai: 



  

mokinio individualaus darbo tikslingumas ir  didesnė motyvacija 

tiek pamokoje, tiek namuose; aiškus paties mokinio pamokos 

tikslo išsikėlimas mokytojui padedant; mokymas mokinius 

įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. Rezultatai aptarti 

Mokytojų tarybos posėdyje.  

Tobulintini veiklos rodikliai: mokinių mokymas ir mokymasis.  

Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų duomenų 

naudojimas veiklai tobulinti 

Nebuvo vykdomas. 

Bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas 
Mokyklos partneriai Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos, Juodaičių, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinės mokyklos, Smalininkų TVM, Eržvilko bei Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų gimnazijos, Jurbarko rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, Jurbarko krašto muziejus, Šakių ir Raseinių 

meno mokyklos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, 

meno mokykla, VDA KF, VDU MA, Krailsheimo (Vokietija) 

muzikos mokykla, Čisternino miesto (Italija) pučiamųjų 

instrumentų orkestras. 2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kriuleni (Moldova) muzikos mokykla. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir socialiniais partneriais formos 

Informacija mokinių tėvams (globėjams) teikiama koncertų-

susirinkimų metu, per individualius pokalbius, įrašais pažymių 

knygelėse, mokyklos internetinėje svetainėje.  

Tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos organizuojamuose 

renginiuose, profesionalių menininkų koncertuose, parodose. 

Tėvų atstovai įtraukiami į mokyklos savivaldą. Mokykla noriai 

bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Bendradarbiaujant su 

rajono institucijomis dalyvauta virš 30 renginių. Daug mokytojų 

ir mokinių dalyvauja kultūros centro kolektyvų veikloje. 

Stengiamasi vykdyti pasirašytų sutarčių įsipareigojimus. 

Mokyklos bendruomenės iniciatyvos Tęsiami ir puoselėjami mokyklos tradiciniai renginiai: „Į meno 

šalį“, „Dailininko knyga“, „Padainuosime sustoję“, koncertas 

Jurbarko visuomenei, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti, ir kt. Praėjusiais mokslo metais 

suorganizuota Jurbarko miesto partnerio Kriuleni (Moldova) 

muzikos mokyklos viešnagė Jurbarke. Surengtas bendras abiejų 



  

mokyklų koncertas. Inicijuota galimybė pristatyti svečių 

koncertinę programą  Jurbarko miesto ir verslo šventėje. 

Finansinė mokyklos 

situacija (visos sumos 

nurodytos tūkst. eurų su 

vienu skaičiumi po 

kablelio) 

Mokymo lėšos 

(mokinio 

krepšelio lėšos iki 

2018 m. rugsėjo 1 

d.) 

Rodiklis: 2017 m. 2018 m. 

Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai 

paskirtomis lėšomis) 

4,0 4,0 

Panaudotos mokymo lėšos ir procentas nuo visų  metams skirtų 

asignavimų 

4% 100 % 

Papildomai 2018 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą mokyklai 

skirtos mokinio krepšelio lėšos (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) 

298,7 303,2 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo 

prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto 

įsigijimo ir remonto lėšų) 

297,8  

(99%) 

326,5 

 (107,8%) 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

2,8 17,7 

 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos 

direktoriaus įsakymą) 

2,0 38,4 

 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 0,8 3,7  

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  

metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų 

205,1 (68%) 367,6 (99,7%) 

2018 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant su 

2017 m. gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis 

 80,8%                          

Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d.  0,5 

Įstaigos pajamos 

už teikiamas 

paslaugas 

Per 2018 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą  0,9 

Per 2018 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigose 

 34,7 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2018 m.  8,0  

Finansinės 

veiklos tikrinimai 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne)  Ne 

Tikrinimų metu nustatytos 

tobulintinos finansinės veiklos 

 



  

sritys ir atlikti darbai gerinant 

finansinę veiklą 

Mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 
2017 m. mokyklos veiklos ataskaitoje nurodytų 

problemų (iš)sprendimas 

Atliktas koncertinės salės remontas, įrengta įvaža neįgaliesiems, 

apšiltintas mokyklos stogas.  

Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas Pagrindiniam pastato korpusui reikalingas vidaus ir išorės 

remontas ir šiltinimas. Jei atsirastų galimybė sumontuoti šlaitinį 

stogą, kurio pastogėje būtų galima įrengti patalpas dailės skyriui, 

pagerėtų mokyklos, esančios parko teritorijoje, estetinis vaizdas. 

Mokyklos ir parko aplinką taip pat būtų galima pagerinti 

išklojant naują šaligatvį. 

Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 

Galimos tos pačios problemos 

2018 metų ataskaitos 

aptarimas įstaigos 

savivaldos institucijose 

Veiklos ataskaita aptarta 2019 m. sausio 23 d. Mokyklos tarybos ir mokyklos darbuotojų susirinkime. 

Papildoma informacija 

apie mokyklą 
Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida Informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje 

www.jurbarkomenomokykla.lt. Teikiama informacija Jurbarko 

rajono laikraščiams „Šviesa“, „Mūsų laikas“, „Balticum“ 

televizijai Jurbarke. Dailės skyriaus mokiniai piešia laikraščio 

„Šviesa“ priedo „Vaikų trečiadienis“ personažą Smalsutį. 

Kita informacija Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama Jurbarko rajono 

savivaldybės internetinėje svetainėje www.jurbarkas.lt. 

 

 

Mokyklos direktorė                           Loreta Ševelienė 
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