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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Nepaisant COVID-I9 pandemijos sukeltq sunkumq Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra" 2020 m.

gana sekmingai igyvendino mokyklos 2018-2022 metr4 strateginiame veiklos plane ir 2020 metr4

veiklos plane numat5rtus 4 strateginius tikslus:

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kolq,bg.

Mokykloje veikia ugdomosios veiklos stebesenos sistema. Mokyklos direktorius, direktoriaus

pavaduotojai ugdymui ugdomosios veiklos stebejimui skyre 18 pamokq per metus. Mokytojai

ekspertai, metodininkai, metodiniq grupiq pirmininkai, specializacijq kuratoriai nuotoliniu btidu

stebejo 49 mokytojq individualias ir grupines pamokas. Pamokos buvo aptartos su mokytojais,

suteikta metodine pagalba. Stebetq pamokq analizbs i5vadomis pasinaudota rengiant mokyklos 2021

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

proceso bUklg.

Vyresniq mokiniq ir jq tevq patogumui sukurta pagreitinto mokymo 6 metq ugdymo programa.

Mokiniq kurybingumo kompetencij4 ir mokymosi motyvacij4 padejo ugdyti edukaciniai

renginiai, paZintines edukacines i5vykos, susitikimai su atlikejais. Be to, sekmingai dalyvauta 36

tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose. Tai maLiau negu 2019 m. - 49.

Tadiau kontaktiniu, o veliau nuotoliniu btidu 2020 m. ivairiuose konkursuose dalyvavo daugiau

mokiniq negu 2019 m. (per ketvirtadali, 165 mokiniai) - apie treddalimokyklos mokiniq. Palyginti

su 2019 m. konkursq ir festivaliq dalyviq skaidius padidejo 35 dalyviais.

2. Sukurti saugiq ir patogiq ug$tmo aplinkq.

Koridoriuose pastatyta daugiau kedZiq mokiniq ir tevq patogumui. Mokyklos prie5kambaryje

laukiantiems vaikq tevams irengtos kedes. fsig),ti 2 piarrinai, 2 skersines fleitos, 3 smuikai,

chromatine ir tenorine birbynes. fsigyta l0 ne5iojamq kompiuteriq, irengta visus mokyklos

kabinetus apimanti bevielio interneto rySio iranga, taip pat uZsakytas didesnio greidio intemeto

tiekimo planas. 16 kabinete irengta kompiuteriq klase, sekmingai baigtas diegti grupiniq ir

individualiq pamokq elektroninis dienynas, pradeta naudoti Microsoft Teams platforma nuotoliniam

mokymui.



3. Pletoti mening ivietejiikq veiklq.

COyID-19 pandemija ine5e nemaZai pakitimq mokyklai vykdant mening Svieteji5kq veikl4.

Metq pradZioje buvo organizuojami iprasti kontaktiniai koncertai, tadiau veliau koncertus teko rengti

nuotoliniu b[du. Tenka pripaZinti, kad nevisuose planuotuose vaikq globos namuose ir vaikq

darZeliuose pavyko organizuoti renginius nuotoliniu budu. 2020 m. surengti 93 koncertai. Tai

maiiau negu ankstesniais metais. Palyginimui: 2019 m. mokykla surenge 132, 2018 m. 126

koncertus, 2017 m. - 1 19. To prieZastis - sudetinga koncertavimo galimybe susidariusi del COVID-

19 pandemijos.

4. Skntinti pedagogin4s kompetencijos ir dalykinOs kvalifikacijos kilimq.

Mokytojams sudaromos s4lygos isigyti aukStesnes kvalifikacines kategorijas, teikiama

materialine parama plediant mokytojo profesijos kompetencijas. 2020 metais mokytojai ir

koncertmeisteriai dalyvavo ivairiuose kvalifikacijos kelimo renginiuose. Trims mokytojoms

suteiktos aukStesnes kvalifikacines kategorijos: A. Ruzgienei mokytojos ekspertes,

M. Ambrasienei ir A. Zeromskienei - mokltojos metodininkes.

Vyko metodines savaites, dienos, atviros pamokos. Skat5rta 12 metodiniq prane5imq. Para5yta ir

panaudota 10 metodiniq darbq.

20181022 m. strateginiame ir 2020 m. veiklos plane numagrti tikslai ir u1daviniai del COVID-

19 pandemijos ivykdyti i5 dalies, kai kurie planuoti pasiekimai virSy.ti.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rindiniai pra€ metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Tobulinti
. mokinio
individualios
ugdymo(si)
pasiekimq
paZangos

stebejim4 ir
vertinim4.

Vykdoma mokinio
individualios
ugdymo(si) pasiekimq
paZangos stebesena ir
vertinimas motyvuoja
mokinius siekti
geresniq rezultatq.

o Mokyojai kas menesi
vykdo mokinio
individualios ugdymo(si)
pasiekimq paZangos

analizg.
o Ne maZiau kaip 2

kartus per metus
metodinese grupese
aptariama visq

o Mokytojai kas
menesivykde
mokinio
individualios
ugdymo(si)
pasiekimq paZangos

analizE.
o 2 kartus per metus
metodinese grupese
buvo antarta visu

1.



specializacij os mokiniq
asmenine palanga.
o Stebimos pamokos ne

maiiaukaip 40%
mokytojq ir aptariama
mokinio individualios
paZangos ir vertinimo
klausimai.

specializacijos
mokiniq asmenine
paZanga:
o 40o/o mokytojq
pamokos buvo
stebimos nuotoliniu
b0du ir aptariami
mokinio
individualios
paZangos ir
vertinimo klausimai.

1.2. Kurti
ugdymuisi
palanki4 aplink4
teigiam4
mikroklimat4.

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

o Atlikta anketine
mokiniq, mokyojq ir
tevq apklausa del
savijautos mokykloje
(lapkritis).
o 80% pedagogqtenkina
mokyklos psichologinis
klimatas.
o 80%o mokiniq
mokykloj e j audiasi gerai.

IS 198 internetineje
apklausoje
dalyvavusiq mokiniq
tevq 88% (175 tevai)
tenkina mokyklos
atvirumas ir
svetingumas.
Apklausoje
dalyvavo 49
mokytojai. 86% (42
mok.) | klausim4
,,Ar gerai jautiesi
mokykloje?" 81,5Yo
(53 mok.) mokiniq
atsake,,Taip",
l6,9Yo (11 mok.) -
,,I5 dalies" ir tik I
mokinys -,,Ne".
Remiantis
internetin2s
apklausos
rezultatais galima
teigti, kad 80-90%
mokinitl, tivtl ir
mokytojtl teigiamai
vertina molqtklos
svetingumq ir
milcroklimatq.

1.3. Pletoti

informacinio rySio
sistem4.

Geresnis mokyklos
informacinis
apriipinimas

o [sigti 10 ne5iojamq
kompiuteriq. o

frengti individualiq
pamokq elektronini
dienyn4. o |rengti
kompiuteriq patalp4.
o Suorganizuoti mokym4
apie interaktyvios lentos
naudojimo ypatybes,
darbo principus su

o 2020 m. mokykla

isigijo l0 ne5iojamq
kompiuteriq.
o Sekmingai ldiegtas
individualiq pamokq

elekironinis
dienynas.
o 16 kabinetas
pertvarkytas i
kompiuteriq klasg.



skirtingomis
programomis.

o Suorganizuotas
mokymas apie
interaktyvios lentos
naudojimo
galimybes.

1.4. Pletoti
mening labdarq.

Mokiniai,
koncertuodami globos
reikalingiems
asmenims ir su jais
bendraudami, lgyja ne
tik sceniniq igudZiq,
bet ir suvokim4, kad
savo muzikavimu gali
Zmonems suteikti
dZiaugsmo ir
praskaidrinti jq
gyvenim4. Tai
mokinius motyvuoja
tobulinti savo
muzikavimo technika.

90 mokiniq dalyvauja 10
renginiq vaikq ar seneliq
globos namuose, vaikq
lopSeliuose-darZeliuose.

Surengi 4 koncertai
vaikq globos
namuose ir vaikq
darZeliuose,
dalyvavo 48
mokiniai.

1.5.

UZduofvs, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Pletoti mening labdar4. Del COVID-19 pandemijos vietoj l0 renginiq
vaikq ar seneliq globos namuose, vaikq
lop5eliuose-darZeliuose ivykdr,ti - 4.

2.2.
Z.J.

2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet ilykdytos
( i buvo atlikta SV r eiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Mokykloje idiegta bendra Microsoft Teams
platforma.

Pagerejo nuotolinio mokymo kokybe.

) ../..

3.4.

3.5.

ir rezultatai

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

,,



III SKYRruS
GEBEJIMUATLIKTIPAREIGYBESi*ffi 

X"J'ENUSTATYTASFUNKCIJAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

6.

8.
(n,

Kitq metq uZduotys
maZiau kaip 3 kai 5 uZduot

ataskaitq)

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 -patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

5.1 . Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 1r 2a 3r 4N
5.2. I5tekliu (ZmoeiSkuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas lr 2a ir 4El

5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas 1r 2a 31 4N
5.4. Ziniq, gebejimq ir ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

11 2a 31 4{

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1r 2a .)Ll 4d

rezulta kdant uZduotis tinimas

UZduodiLr ir',vkd1 rno apraSymas
PaZymimas

atitinkamas Iangelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir r.irSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
6.2. ULduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutarlus
vertinimo rodiklius Geraid

6.3. lvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiu pagal sutartus vefiinimo rodiklius Patenkinamai fI
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdy'ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7. I . Bendradarbiavimas mokyklos bend
7.2. Rv5iai su socialiniais partneriais

ustatomos ne mazrau Karp J rr ne 0auqrau

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

8.1. Mokiniq asmenines
paZangos skatinimas ir
pasiekimq gerinimas.

Individualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi
paLanga.

o Iki2022 m. vasario 10 d.
parengta I pusmedio mokymosi
pasiekimq analize ir numat5rtos
priemones mokiniq pasiekimq
gerinimui.
o SumaZejgs praleistrl pamokq
skaidius 5%.



8.2. Kurti palankq mikroklimat4
ir teigiam4 emocing ugdymosi
aplink4.

Tarp mokyklos
bendruomenes nariq
palankus mikroklimatas,
emociSkai sveiki
mokiniai.

o Pagerinta fizine aplinka -
koridoriuose papildomai
pastatlta 3 geliq vazonai,

irengtas naujas tevq laukimo-
poilsio kampelis su staleliu ir
kedemis, isigyta garso ira5q
studijos iranga.
o Organizuota 4 renginiai -
mokiniai, tevai, mokytojai.
o 2021 m. lapkridio men.
or ganizuota nuoto I ine mokiniq,
mokytojq ir tevq apklausa del
savijautos mokykloje
o 85Yo pedagogq tenkina
mokyklos psichologinis
klimatas.
o 85Yo mokiniq mokykloje
jaudiasi gerai.

8.3. Skatinti mokinius, solistus
ir meniniq kolektyvq dalyvius,
savo i5augusi muzikavimo lygi
pademonstruoti dalyvauj ant
miesto, respublikiniuose ir
tarptautiniuo se konkursuose,
festivaliuose.

Pagerejusi ugdymo

kokybe, mokymosi

rnotyvac ij a. Dalyvavimas

konkursuose ir
festivaliuose skatina

mokinius aktyviau

dornetis kameriniq

muzikavimu. siekti

aukStesnio pasiekirnq

11gio. be to. suteikia

platesnes ealirnybes
susipaZinti su lietuviq ir
pasaulines muzikos

pavi zdZiais. pledia

rnokiniq muzikinj menin!

akirati. Taip pat padeda

uLmegzli kurybinius
11'5ius tarp lvairiq
mokyklq mokytojq ir
mokiniq.

Dalyvauta 1 5 respublikiniq
tarptautiniq konkursq ir
festivaliq. 15 laureatq ir
diplomantq.

lr

8.4. Skleisti gerqqpatirti
mokykloje ir uZ jos ribq.

Mokytojai rodo

aktyvum4 dalindamiesi

savo pedagoginio darbo

patirtimi.
Auk5tos kvalifikacijos
mokyklos pedagogai
parengia Siuolaikine
ugdymo metodika

o Surengta 12 atvirypamokq
mokyklos, miesto mokyoj ams.

o Skaityti 6 metodiniai
prane5imai mokykloj e, mieste,

Salyje.

o Atlikta analizb kaip mokytojq
kvalifikacij os kelimo renginiai
daro teigiam4 poveiki



pagristus tiriamuosius
darbus.

mokiniq ugdymo, savijautos,

motyvacij os rezultatam s.

8.5.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bnti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

9.1. Zmogi5kieji faktoriai (darbuotojq kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.)
9.2. Teises aktu kaita ar iu nebuvimas
9.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti arba iSvengti, nei kuriomis

iemonem is pa5alinti) arba Nepakankamas fi nansavimas

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, rindimas ir s ai: Direktoriaus veikl4 vertiname
beveik lvykdytos, tadiau iios viena uZduotis i5 dalies sutartus
vertinimo rodiklius. Kai kurie rodikliai virSyti.

( paraSas)

Mokyklos tarybos pirmininkas

(mok1 kloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo. Svietimo pagalbos jstaigoje

savivaldos institucijos igaliotas asmuo r

darbuotolq atstovavim4 igl'r endinantis asmuo )

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(valstybines Svietimo istaigos savininkcr
teises ir pareigas i gyvendinandios i nstituci.j os
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens paleieos:
savir,aldybes Svietimo istaigos atveju meras)
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