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Vilnius

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyrd" 2019 m. sekmingai igyvendino mokyklos 2018-2022

metq strateginiame veiklos plane ir 2019 metq veiklos plane numatytus 4 strateginius tikslus:

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kolcybg.

Mokykloje veikia ugdomosios veiklos stebesenos sistema. Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ugdomosios veiklos stebejimui skyre 17 pamokq per metus.

Mokytojai ekspertai, metodininkai, metodiniq grupiq pirmininkai, specializacijq kuratoriai

stebejo 52 mokytojq individualias ir grupines pamokas. Pamokos buvo aptartos su mokytojais,

suteikta metodine pagalba. Stebetq pamokq analizes i5vadomis pasinaudota rengiant mokyklos

2020 m. veiklos plan4. Mokyklos bendruomene buvo informuojama apie ugdymo(si)

organizavimo ir proceso bUklg.

Vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos Rekomendacijomis del meninio formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo programq rengimo ir igyvendinimo (2015 m. sausio 27 d. Nr.

V-48) ir pritaikant ugdymo programas 8 metq trukmes mokymui, atnaujintos 8 dalykq ugdymo

programos: elektrines gitaros, estradinio dainavimo, smuiko, violondeles, fleitos, birbynes,

saksofono ir klarneto, dirigavimo. Vykdant programq atnaujinim4 buvo analizuoiamos turimos

programos, taikomos naujausios metodikos. Programos buvo maksimaliai pritaikyos

ugdytiniams, atsiZvelgiant ijq gebejimus ir galimybes.

Mokiniq ktrybingumo kompetencij4 ir mokymosi motyvacij4 padejo ugdyti edukaciniai

renginiai, paZintines edukacines i5vykos, susitikimai su atlikejais, kurejais. Be to, sekmingai

dalyvauta 49 tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto konkursuose bei festivaliuose. 2019 m.

juose dalyvavo per ketvirtadali mokyklos mokiniq. Palyginti su 2018 m. konkursq ir festivaliq

dalyviq skaidius padidejo 16 dalyviq. I5 165 konkursq dalyvit+ 93% tapo laureatais ir

diplomantais (2018 m. i5 149 konkursq dglyviq 89o/otapo laureatais ir diplomantais).



2. Sukurti saugiq ir patogiq ugdymo aplinkq.

8-iose klasese atlikti garso izoliavimo darbai: irengtos gars4 izoliuojandios lubos, ista[tos
gars4 izoliuojandios durys. {sig1.ti 2pianinai,2 sintezatoriai,2 akordeonai, kapitaliai restauruotos

kankles.

Trijose solfedZio ir muzikos istorijos klasese irengtos interaktyvios lentos (18, 20, 21 k1.). fsigyti

2 stacionariniai,2 ne5iojami, 5 planSetiniai kompiuteriai, fsigytas bevielio interneto stiprinimo

modemas.

3. pletoti mening ivietejiikq veiklq.

Vykdydama mening labdarq2019 m. mokykla sureng6 8 koncertus vaikq globos namuose,

vaikq darZeliuose ir pan.. Aktyvi4 koncerting veikl4liudija surengti 132 koncertai respublikoje,

miesto salese, mokykloje. Palyginimui: 2018 m. mokykla surenge 126 koncertus,2\l7 m. - 119.

UZtikrinamas mokyklos organizuojamq Salies ir miesto renginiq tgstinumas .2019 m. surengti 8

tgstiniai renginiai.

4. Skatinti pedagoginds kompetencijos ir dalykin,is kvalifikacijos kelimq.

Per 90 proc. mokl.tojq ir koncertmeisteriq dalyvavo ivairiuose kvalifikacijos kelimo

renginiuose. Vyko Solinio dainavimo ir Fortepijono specializacrjq 4 metodines dienos.

Mokytojai rodo aktlvum4 dalindamiesi savo pedagoginio darbo patirtimi. Surengtos 24 atviros

pamokos, skaityta 14 metodiniq prane5imq, publikuoti 4 metodiniai straipsniai

(V. Palubinskienes - 2, J. VaiSvilienes, L. Budzinauskienes). Mokykla tgse ir stiprino

dalykinius rySius su meninio ugdymo istaigomis. Sudarytos 3 naujos bendradarbiavimo sutartys.

R[pinamasi pedagogq kvalifikacijos kelimu. 2019 m. fortepijono mokyojai

E. Visockienei suteikta mokytojos metodininkes kvalifikacine kategorrja. I mokyklos mokytojq

ir pagalbos mokiniui specialistq 20201022 metq atestacijos programEyra itraukti 9 pedagogai.

2018-2022 m. strateginiame ir 2019 m. veiklos plane numaty.tq tikslq uZdaviniai sekmingai

ivykdyti, planuoti pasiekimai vir5yti.
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II SKYRIUS

METU VEIKLOS uZuUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini

rentltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustaty.tos uZduotys

ivykdyos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Pletoti
informacinio ry5io

sistem4, apr[pinti
mokykl4
Siuolaikinirl
technologijq, skirtq
mokymosi
procesams,

technika.

Mokykloje
pagerinti

bevieli internet4;

isigyti naujq

stacionariq,
ne5iojamq ir
plan5etiniq

kompiuteriq.

Geresnis mokyklos
informacinis
apr[pinimas. {sigyti
2 stacionariniai,2
neSiojami, 5

plan5etiniai

kompiuteriai,

isigltas bevielio
intemeto stiprinimo
modemas,3
interaktyvios lentos.

Trijose solfedZio ir muzikos

istorijos klasese irengtos
interaktyvios lentos (18, 20,

21 kl.).

{sigyti 2 stacionariniai, 2

ne5iojami, 5 planSetiniai

kompiuteriai, isigl.tas
bevielio interneto stiprinimo

modemas.

1.2. Gerinti
mokyklos
instrumentarijq.

Isigyti
kokybiSkq

muzikos

instrumentq.

|sigyta 2 piarinai,l
kankles,2
sintezatoriu,2
akordeonai.

|sigyti 2pianinai,2
sintezatoriai, 2 akordeonai,
kapitaliai restauruotos

kankles.

1.3. Skatinti
mokyojus dometis

meninio ugdymo

naujovemis ir jas

taikyti ugdymo

procese.

fgytq gebejimq

ir kompetencijq
taikymas

sudarys s4lygas

siekti auk5tesnes

ugdymo
kokybes.

. 90 proc. moky'toiq

dalyvaus bent
viename
kvalifikacijos
tobulinimo
renginyje.

o Surengtos 2

skirtingq
specializacijq
metodines dienos.

o Bent 1 mokyojas
sieks auk5tesnes

kvalifikacines
kategorijos.

Per 90 proc. mokytojq ir
koncertmei steriq dalyvavo

ivairiuose kvalifikacij os

kelimo renginiuose.

45 mokytoj ai 2019.10.24 -
1 1.04 dienomis dallwavo
mflsq mokykloje
organizuotuose,,Specialiosios
pedagogikos ir specialiosios
psichologijos" 60 ak. val.
kvalifikacij o s tobulinimo
kursuose.

Solinio dainavimo
specializacij os metodines
dienos (2019.02.01, 2019 -05 -

10), Fortepijono
specializacij os metodines
dienos (2019.01.23,
2019.tl.13).



Fortepijono mokytojai
E. Visockienei suteikta
mokyojos metodininkes
kvalifikacine kategorij a.

1.4. Pladiau naudoti

IT priemones

ugdymo procese.

Grupinese
pamokose

pladiai taikomos
paZangios

informacines

technologijos.

. Suorganizuoti2
mokymai apie

interaktyvios lentos
naudojimo ypatybes,

darbo principus su

skirtingomis
programomis.

.3 mokyklos
pedagogq sukurtos
solfedZio programos

ir jq taikymas
pamokose.

o 2 mokymai,,Darbas su
interaktyvia lenta ir programa
Smart'o (2019.05.30,
2019.12.18 / Muzikos
istorijos ir teorijos sekcija).
. Mokymai,,Interaktyviq
ekranq panaudoj imas ugdymo
procese", 2019.09.10, UAB
,,Sviesa" Mokymo centras.
o Sukurtos 3 mokymo
programos (gamos, intervalai,
akordai, diktantai, uZduotys ir
t.t.) naudojant Smart
program4 (D. Pui5iene,
20re).
. Sukurtos ir panaudojimas
pamokose bei renginiuose 11

audiovizualizacijq
(R. Deltuviene Bakute, 2019).

1.5. Aklqjq ir
silpnaregiq vaikq

integravimas bei jq
ugdymo kokybes

gerinimas.

Pagerejgs aklUiq

ir silpnaregiq

vaikq
integravimas I
mokyklos
mokiniq
bendruomeng

bei geresnejq
ugdymo kokybe.

o Atnaujinta ugdymo
programa akliems ir
silpnaregiams.

. Dalyvavimas bent

4-iuose

mokykliniuose
renginiuose kartu su

ivairiq specializacijq
mokiniais.

o Atnaujinta ugdymo
programa akliesiems ir
silpnare giams (A.Vadei5ien6,
20te).

o 5 Koncertai St. Vainiuno
namuose-muziejuje
(201 9.0 1 .30, 20t9.02.27,
20t9.03.27, 20t9.09.25,
20t9.11.13).

o Koncertas ,,Lyros
pavasaris", Vilniaus rotu56,
20t9_05.04

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1 . Sukurtos ir panaudotos pamokose bei

renginiuose 1 1 audiovizualizacijq (R. Deltuviene
Bakute,2019).

Zenkliar- pagerinta renginiq ir pamokq

kokybe.

3.2.45 mokytojai 2019.10.24 - 11.04 dienomis

dalyvavo mlsq mokykloj e organizuotuose

,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios

Patobulinta pedago gq Specialiosio s

pedagogikos ir specialiosios
psicholo gij os kompetencij a.
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psichologijos" 60 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo
kursuose.

III SKYRIUS

PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatq vykdant uiduotis isivertinimas

6. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

6.1. Pokydiq valdymas

Direktorius 2020 0t 14

(Svietimoistaigosvadovopareigos) (para5as) (data)

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: Direktoriaus veikl4 vertiname labai gerai.

Numatytos uZduotys ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius, o kai kurie rodikliai vir5yti.

Mokyklos tarybos pirmininkas Renata Drungiliene 2020 02 l0

UZduodiq lvykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys ivykdy.tos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai fr
5.2. UZduotys i5 esmes ir,ykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius Gerai fl
5.3. fvykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai n

5 .4. U Lduotys nefvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

Gintautas Smolskas

(vardas ir pavarde)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)
67:'

(parasas)



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

Vilniaus miesto savivaldyb6s administracijos
vyriausioji patarOja

ffifuvateysksis--
(steigejo fgalioto asmens pareigos) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas ,/,ohau go' ^ .

u

IV SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

(data)

UZduotys Siektini rezrtltatar

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Tobulinti mokinio
individualios ugdymo(si)
pasiekimq paZangos stebejim4 ir
vertinim4.

Vykdoma mokinio
individualios ugdymo(si)
pasiekimq paZangos

stebesena ir vertinimas

motyrruoj a mokinius siekti
geresniq rezultatq.

. Mokytojai kas menesi
vykdo
mokinio individualios
ugdymo(si) pasiekimq
paZangos arralizg.
o Ne maZiau kaip 2 kartus per
metus metodinese grupese
aptariama visq specializacij os
mokiniq asmenind paianga.
o Stebimos pamokos ne
maLiaukaip 40%o mokytojq ir
aptariama mokinio
individualios paZangos ir
vertinimo klausimai.

9 .2. Kurti ugdymuisi palanki4
aplink4 ir teigiam4
mikroklimat4.

Emoci5kai sveika Brupe,
palankus mikroklimatas -
tarp vaikq, tarp vaikq ir
pedagogq bei ugdytiniq
tevq.

. Atlikta anketine mokiniq,
mo$tojq ir tevq apklausa del ,

savijautos mokykloje
(lapkritis).
c 80Yo pedagogq tenkina
mokyklos psichologinis
klimatas.
o 80o/o mokiniq mokykloje
iaudiasi gerai.
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9.3. Pletoti informacinio rySio
sistem4.

Geresnis mokyklos
informacinis aprupinimas.

o {sigy.ti 10 ne5iojamq
kompiuteriq.
o [rengti individualiq pamokq
elektronini dienyn4.
o {rengti kompiuteriq patalp4.
o Suorganizuoti mokym4
apie interaktyvios lentos
naudoj imo ypatybes, darbo
principus su skirtingomis
programomis.

9.4. Pletoti mening labdar4. Mokiniai, koncertuodami
globos reikalingiems
asmenims ir su jais
bendraudami, igyja ne tik
sceniniq igtrdZiq, bet ir
suvokim4, kad savo

muzikavimu gali Zmon6ms
suteikti dZiaugsmo ir
praskaidrinti jq gyvenim4.
Tai mokinius motyluoja
tobulinti savo muzikavimo
technika.

90 mokiniq dalyvauja 10

renginiq vaikq ar seneliq
globos namuose, vaikq
lopSeliuo se-darZeliuose.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bflti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

10.1. Zmogi5kieji faktoriai (darbuotojq kaita,laikinas nedarbingumas ir kt.)

10.2. Teises aktq kaita ar jq nebuvimas

10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti arba i5vengti, nei kuriomis
priemondmis palalinti) arba Nepakankamas finansavimas

\rllnlaus mlesto savivaldybis adm ini slrac ij os

vyriausioji patarOja

AItnA ISOYaIeVtKAIS
(steigej o igal ioto- asmens pare i gos)

SusipaZinau.

Direktorius

(vardas ir pavarde)

Gintautas Smolskas &,A/,0 d61 /3

(paraSas) (data)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)
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