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I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus muzikos mokykla ,.Lyra" 2021 m. sekmingai igyvendino 2018 2022 m. strateginio
plano tikslus. Rengiant 2021 m. veiklos plan4. tikslai ir uZdaviniai buvo derinami su mokyklos
strateginiu planu.

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kolg'be.

fgyvendinant Si uZdavini. pasinaudota 2021 m. mokykla.i skirtu didesniu pedagogq etatq
skaidiumi. Rengiant ugdl'mo plan4. buro padidintas solf-edZio pamokq skaidius iki 2-jq
savaitiniq visq klasiq mokiniams. sudarl'tos galimybes daugiau muzikr-roti ansambliuose.
Keliems ypad gabiems. nuolat garsinantiems mokyklos ir Salies vard4 rnokiniams, leista lankyti
I papildom4 pagrindinio dal.vko pamok4 per savaitq.

Patobulinta 6 metq ugdymo solfed2io programa. kuri skirta vyresniq istojusiq mokiniq ir jq
tevq patogumui.

Del Covid-19 pandemijos ir paskelbto karantino. 1-qji rnetq pusmetf pedagoginis darbas

vyko nuotoliniu bDdu. Siuo laikotarpiu aktyr.iai veike visos mokyklos savivaldos institucijos,
kuriq posedZiq metu buvo siekiama tobulinti nuotolini ugdymo proces4 analizuojant rezultatus
ir taikant naujus metodus. 2-4ji pusmeti pamokos vyko tik kontaktiniu b[du. Per metus

suorganizuotr 73 renginiai: 63 tgstiniai ir 10 naujLl. I5 jq 6 respublikiniai ir 1 tarptautinis
renginys.

Ugdyti mokiniq kompetenciiE i. skatinti mokymosi motyvacij4 pade.io dalyvavimas

ivairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose. Sekmingai dalyvauta 3l
tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose, kuriuose laureatais ir
diplomantais tapo 147 mokiniai. Suorganizuota 12 n'rokiniq susidomejim4 skatinandiq
edukaciniq renginiq ir iSvykq.

Siekiant iSlaikyti ir kelti ugdymo kokybes lygi, mokykloje vykdoma ugdomosios veiklos
stebdsena. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebejo 20 nuotoliniq ir
kontaktiniq pamokq per metus. N{okytojai ekspertai. metodininkai. metodiniq grupiq
pirmininkai, specializacif tl kuratoriai stebejo 44 mokytojq individualias ir grupines pamokas.

Atliktos analizds, aktualios ugdyrno proceso kokybes gerinimui: stebetq individualiq ir grupiniq
pamokq analizd,, mokiniq mokymosi pasiekimtl anahzd bei mokytojq kvalifikacijos kelimo
renginiq ftakos mokiniq ugdymo, savijautos ir motyvacijos rezultatams analizd. Gautos i5vados



aptartos su mokyklos bendruomene, panaudotos rengiant mokyklos2}22 m. veiklos plan4.

2. Sukurti saugiq ir patogiq ugdymo aplinkq.

Viena koridoriaus zona pritaikyta patogiam tevq laukimui sedint prie stalo, rflbineje

idintas pakabq skaidius mokiniams ir tdvams, koridoriai papuo5ti geliq vazonais, atnaujinti visi

nda;^. PagraZinta koncertq sales aplinka, joje irengiant Svieteji5k4 parod4 apie Lietuvos dLiazo

uzikantus. Pasir[pinta, kad atvykgs i mokykl4 svedias visada gautq nemokam4 medicining

E, prie iejimo, matomoje vietoje, frengtas ir yra nuolat pripildytas dezinfekcinio skysdio

lis. Tualetuose pastatyti nauji'oro vejeliai ir Siuk5liadeZes. fsigyti 5 pianinai, 3 akordeonai, 1

irbyne, 1 kankles, 2 metronomai bei 6 stovai natoms. {sigyti 3 ne5iojami kompiuteriai. Biblioteka

ildyta naujais gaidq leidiniais.

3. Pletufi mening Svietejiikq veiklq.

2021m. Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra" i5laike aktyvq mokytojq ir mokiniq dalyvavim4

ivairiuose renginiuose. Sudalyvauta l2I renginyje. Karantino laikotarpiu dalyvauta

nuotoliniuose konkursuose, mokytojai ruo5e internetinio formato renginius ir dalinosi su

mokyklos bendruomene. Kai kurie neir,ykg renginiai pavasari, buvo sekmingai perkelti irudenf.
Planuota suorganizuoti 66 renginius ir koncertus per ataskaitinius metus, tadiau surengti 73.Per

2021 m. i*ryko visi planuoti renginiai, mokyklos organizuojami miesto, respublikiniu ar

tarptautiniu mastu. Suorganizuoti Sie nauji renginiai ir iSvykos: mokytojos Almos Vadei5ienes

,,DLiazo akvarele"; solfedZio projektas ,,Kanonq verinys" ir virtuali dailes paroda ,,Tegyvuoja
muzika"; virtualus koncertas ,,J. S. Bacho laikas"; virtualus koncertas-viktorina ,,Populiarioji
klasika"; virtualus koncertas ,,Muzikos garsaio'(kartu su,,Sietuvos" progimnazija); smuikininkq

konkursas ,,Mano etiudas"; edukacinis projektas ,,138 laipteliai link Muzikos", skinas

kompozitoriaus Viktoro Kuprevidiaus l20-osioms gimimo metinems; koncertas ,,Rudens

elegija"; koncertas ,,Sokio ritmu"; ,,Lyros" metodine savaite; i5qzka i specialq kino seans4

,,Lyros" mokytojams ir mokiniams ,,Skalvijos" kino teatre - Mila5o Formano biografine drama

,,Amadeus" (1984), koncertine i5vyka i Kaledq labdaros mugg Vilniaus rotu5eje.

4. Skatinti pedagoginds kompetencijos ir dalykines kvalifikacijos kelimq.

Per ataskaitinius metus mokyklos pedagogai igtjo 112 kvalifikacijos kelimo pazymejimq

seminaruose, meistri5kumo kursuose, mokslinese konferencijose. 7 mokytojai pristate savo

metodinius darbus kontaktiniuose arba nuotoliniuose seminaruose,2T mokytojai vede atviras

pamokas. Lapkridio men. mokykloje suorganizuota visq specializacijq metodine savaite

,,Pedagogines-profesines patirties sklaida muzikos mokykloje ir uZ jos ribq", kurios metu

mokytojai aktyviai dalijosi savo pedagogino darbo patirtimi su mokyklos ir miesto kolegomis.

R[pinamasi pedagogq kvalifikacijos kelimu. 2021 m. fortepijono mokytojai E. Pileckai

suteikta mokytojos metodininkes ir koncertmeisteres metodininkes kvalifikacine kategorija. I
mokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq 2022-2024 metq atestacijos program4 yra

itraukti 8 pedagogai.
" 

2018-2022 m. strateginiame k 2021m. veiklos plane numatytq tikslq uZdaviniai sekmingai

frykdyti, planuoti pasiekimai vir5yti.
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II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatu

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys irykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Mokiniq
asmenines

paZangos

skatinimas ir
pasiekimq
gerinimas.

Individualias
mokiniq
galimybes

atitinkantys
mokymosi
pasiekimai ir
nuolatine

mokymosi
paZanga.

o lki 2022 m. vasario

l0 d. parengta I
pusmedio mokymosi
pasiekimq analize ir
numatytos priemones

mokiniq pasiekimtl
gerinimui.

o SumaZejgs praleisttl
pamokq skaicius 5 proc.

o 2022 m. sausi atlikta mokslo
metq I pusmedio mokymosi
pasiekimq arralize. Numatyto s

priemonds mokiniq pasiekimq
gerinimui yra itrauktos i metini
veiklos planq.
o Analizuojant nuotoliniq ir
kontaktiniq pamokq lankomumq
ai5kiai pastebimas sumaZej gs

praleistq pamokq skaidius
nuotolindse pamokose (sumaZej o
apie 15 proc.), o kontaktines
pamokas mokiniai daZniausiai
praleido del ligos. Skaidiuojant
bendrai, per metus praleistq
pamokq skaidius ma1ejo apie 5
proc.

1.2. Kurti
palankq

mikroklimat4 ir
teigiam4
emocinE

ugdymosi
ap1ink4.

EmociSkai

sveika grupd,

palankus

mikroklimatas
tarp vaikq, tarp

vaikq ir
pedagogq bei

ugdytiniq tevt1.

o Pagerinta fizine
aplinka - koridoriuose
papildomai pastatyta 3
geliq vazonai, irengtas
tevq laukimo-poilsio
kampelis su staleliu ir
kedemis, isigyta garso

ira5q studijos iranga.

o Organizuota4
renginiai - mokiniai,
tdvai, mokytojai.

o 2021m. lapkridio
men. organizuota
nuotoline mokiniq,
mokytojq ir tevq
apklausa del savijautos

mokykloje.

o 85 proc. pedagogq

tenkina mokyklos
psichologinis klimatas.

o Pagerinta fizine aplinka:
koridoriuose papildomai
pastatyti 3 geliq vazonai,
pakabintas 1 naujas paveikslas,

atnaujinta informacija ir
nuotraukos 6-iuose stenduose,

irengtas tevq laukimo kampelis
su staleliu ir kedemis, dalinai

isigyta ira5q studijos iranga.

o Suorganiztoti 6 renginiai,

f traukianty s mokytoj us,

mokinius ir tevus:

202103 10 Minejimas-
koncertas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybes atkurimo
dienai.

2021 04 24 Solfedlio projektas

,,Kanonq vdrinys" ir virtuali
dailes paroda,,Tegyvuoj a

muzika".



o 85 proc. mokiniq
mokykloje jaudiasi

gerai.

2021 04 30 Antrojo instrumento
(fortepijono) dalyko mokiniq
koncertas-paroda,,Tau,
Mamyte".

2021 11 15 Mokytojq ir mokiniq
koncertas, skirtas 5v. Cecilijos
dienai.

2021 12 07 Adventinis jaunudiq

choro,,Remeziukai" koncertas.

2021 12 09 Edukacinis renginys-
koncertas,,Penktokq obuolines
Kalddos".

o Per kelis etapus suorganizuota

nuotoline tevq, mokiniq ir
mokytojq apklausa. 2021 m.

pavasari dometasi apie emocing
savijaut4 po nuotolinio ugdymo,
o rudeni ivykdyta apklausa apie

kontaktini ir nuotolini ugdym4,
juos palyginant. Anoniminese
apklausose dalyvavo 3 1 5

mokiniq tevq (i5 61 proc.

ugdym4 gaunandiq Seimq), 67

mokytojai (96 proc.) ir 274

mokiniai (45 proc.).

o 2021m. rudeni atliktas
psichosocialiniq rizikos veiksniq
vertinimas darbuotojq tarpe.

o 89 proc. pedagogq tenkina
mokyklos mikroklimatas ir
emocine aplinka

o 87 proc. ter,q tenkina ugdymas
ir psichologinis klimatas

o 85 proc. mokiniq mokykloje
jaudiasi gerai.

1.3. Skatinti
mokinius,
solistus ir
meniniq
kolektyvq
dalyvius, savo

iSaugusi

muzikavimo lygi
pademonstruoti

Pagerejusi

ugdymo kokybe,

mokymosi
motyvacija.
Dalyvavimas
konkursuose ir
festivaliuose
skatina
mokinius

o Dalyvauta 15

respublikiniq ir
tarptautiniq konkursq ir
festivaliq. 15 laureatq ir
diplomantq.

o 2021m. mokytojai ir mokiniai
dalyvavo 15 tarptautinl4 22

respublikiniuose konkursuose ir
festivaliuose. Pasiekim ai: 39

laureatai ir 8 diplomantai
tarptautiniuose konkursuose, 86

laureatai ir 14 diplomantq
respublikiniuose konkursuo se.
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dalyvaujant
miesto,

respublikiniuose
ir tarptautiniuose
konkursuose,

festivaliuose.

aktyviau
dometis
kameriniu
muzikavimu,
siekti auk5tesnio

pasiekimq lygio,
be to, suteikia
platesnes

galimybes

susipaZinti su

lietuviq ir
pasaulines

muzikos
pavyzdLiais,
pledia mokiniq
muzikini menini
akirati. Taip pat
padeda tZmegztr
klrybinius
ry5ius tarp 

',

fvairiq mokyklq
mokytojq ir
mokiniq.

2021 02 06 2-asis respublikinis
j aunqjq atlikejq konkursas

,,Karali5kasis barokas 2021",
Kaunas (3 laureatai).

2021 02 09 X Lietuvos jaunqjq

atlikej q konkursas,,Linksmoj i
polkute 2021*, Daugai (1

laureate).

2021 0215 Respublikinis
virtualus j aunqj q atlikejq
konkursas,,Nauj iej i atradimai",
Utena (3 laureatai, 3

diplomantai).

2021 02 28 Virtualus Tomo
Juzeli[no fortepij oniniq kiiriniq
konkursas, Vilnius (4laureatai, I
diplomantas).

2021 03 2l Respublikinis
akordeonistq konkursas,,Vilnius
2021* (2laureatai).

2021 03 25 Tarptautinis
konkursas,,Astana Stars", Nur-
Sultan, Kazachstanas (4

laureatai).

2021 03 2l VII Lietuvos
mokiniq konkursas,,Muzikos
olimpas", Vilnius (3 laureatai).

2021 03 28 VIII tarptautinis
lenkq fortepij onin6s muzikos
konkursas-festivalis, skirtas F.

Chopinui, Vilnius (1 laureatas, 3

diplomantai).

2021 04 08 XI respublikinis
antroj o instrumento (fortepij ono)

festivalis-konkursas,,Pavasario
garsai", Rum5i5kes (3 laureatai).

2021 0412 I respublikinis
papildomo instrumento
(fortepij ono) konkursas

,,Affacca", Kaunas (8 laureatai).

2021 04 17 X respublikinis

i aunuiu pianistu konkursas



[.

,,Garsq vaivoryk5te", Kaunas (6

laureatai).

2021 04 18 Respublikinis
j aunqjq pianistq konkursas

,,Pasaulis muzikos v aizdais",
Vilnius (6laureatai,3
diplomantai).

2021 04 24 VI respublikinis
muzikos ir meno mokyklq
stygininkq lietuvi5kos pj eses

konkursas, skirtas pedagogo T.
Serno atminimui, Vilnius (1

laureatas).

202104 30 XX respublikinis
fortepij oniniq ansambliq
konkursas,,Skambinu su

draugu", Elektrenai (1
laureatas).

2021 04 30 II respublikinis
jaunqjq muzikantq konkursas

,,Muzlka-@, Kaunas (11

laureatq, 1 diplomantas).

2021 04 30 XII tarptautinis
menq konkursas-festivalis,,ART
MUSIC", Jerevanas, Armenija
(5 laureatai, 1 diplomantas).

202t 05 06 III tarptautinis
Algirdo Loderio akordeonininkq
konkursas, BrLai (3 laureatai).

202105 07 III respublikinis
Y..
Sakiq miesto pianistq konkursas
(5 laureatai).

202T 05 17 V tarptautinis
j aunqj q pianistq konkursas

,,Polifonija ir a5", Radvili5kis (4
laureatai).

202T 05 23 XVII respublikinis
Leono Povilaidio Siuolaikines
lietuvi5kos muzikos festivalis-
konkursas, Vilnius (1 laureatas).

2021 05 25 I respublikinis
j aunqjq atlikei r+ konkursas,,Viva
musica", Kaunas (5 laureatai).
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2021 05 25 II tarptautinis
konkursas,,Amicitia sonans",

Kaunas (T laureatal).

2021 05 29 Tarptautinis
akordeonistq konkursas

,,Concord of Sounds'., Latvija (2
laureatai).

2021 05 29 Tarptautinis
instrumentines muziko s
konkursas ,,El Gran Astor",
Kazachstanas (2 laureatai).

2021 06 03 I tarptautinis
lietuviq-latviq fortepij onin6s
muzikos festivalis-konkursas

,,Muzikiniai tiltai", Silute ir
Klaipeda (7laureatu,3
diplomantai).

2021 06 07 III respublikinis
muzikantq konkursas,,Piano-
Ambitus", Kaunas (7 laureatai,5
diplomantai).

20210612 Nuotolinis
respublikinis j aunqjq atlikejq
dekq muzikos konkursas-
festivalis,,iekq parafrazes",

Vilnius (4laureatai).

2021 06 25 I tarptautinis
pianistq, stygininkq, pudiamqjq

instrumentq, akordeonistq,
vokalistq, fortepijoniniq duetq ir
kameriniq ansambliq konkursas

,,Impresijos", Klaipeda (1
laureatas).

2021 0810-19 XXI tarptautinis
konkursas-festivalis,,Muzika be

sienq" (1 laureatas)

2021 09 26-27 Tarptautinis
Nechamos Lifticaites vokalistq
konkursas (1 diplomantas)

2021 l0 23 Ylll respublikinis
vaikq ir jaunimo dainavimo
konkursas,,Rudens spalvos" (1

laureatas)
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2021 l0 30 XIII Lietuvos
j aunqj q dainininkq festivalis-
konkursas ,,Dainq namai" (10
laureatq, 1 diplomantas)

2021 11 25 III respublikinis
pianistq konkursas,,Crescendo"
(1 laureatas)

2021 12 04 Ketvirtasis
tarptautinis fortepij ono ir
kameriniq ansambliq konkursas-
festivalis,,Edelweiss 2021" (l
laureatas)

2021 03 16 VI respublikinis
akordeono muzikos festivalis

,,Laiko ritmu" (2 dalyvial)

2021 04 02 Respublikinis
akordeono muzikos festivalis

,,Lietuviq kompozitoriq kfiriniai"
(5 dalyviai)

2021 04 29 Tarptavtinis gyvas

virtualus koncertas, skirtas
vaikams ir jaunimui (26

dalyviai)

1.4. Skleisti
gerEj4 patirti
mokykloje ir uZ
jos ribq.

Mokytojai rodo

aktyvum4

dalindamiesi
SAVO

pedagoginio

darbo patirtimi.
AukStos

kvalifikacijos
mokyklos
pedagogai

parengia

Siuolaikine
ugdymo
metodika
pagristus

tiriamuosius
darbus.

o Surengta 12 atvirtl
pamokq mokyklos.
miesto mokytojams.

o Skaityti 6 metodiniai
pranesimai mokykloje.
mieste, 5a1yje.

Atlikta analize kaip
mokytoj q kvalifi kacij os

kelimo renginiai daro

teigiarn4 poveiki
rnokiniq ugdymo,

savij autos. motyvaci I os

rezultatams.

o Pravestos 46 atviros pamokos:
6 Salies, 17 miesto. 23 mokyklos
pedagogams.

o Skaityti 9 prane5imai: 3 Salies,

2 miesto. 5 mokyklos
pedagogams

o Atlikta mokytojq
kvalifikaci j os kelimo renginiq

itakos mokiniq ugdymo,
savijautos ir rnotyvacijos
rezultatams analtze:

92 proc. mokiniq patiko mokytis
atvirose pamokose (su savo arba
kitu mokytoju).

84 proc. mokiniq teigia. kad po

atviros pamokos su kitu
mokytojr-r suZinojo kaZk4 naujo.

76 proc. mokiniq teigia, kad
atviros pamokos metu laikas



prabego greidiau nei paprastoje
pamokoje.

71 proc. mokiniq su

susidomejimu lauks kitq atvirq
pamokq.

2. U7daotys, neivykdytos ar lrykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (jei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastys, rizikos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq lstaigos veiklos rezultatams)

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

UZduotys PrieZastys, rizikos

III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigyb6s apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas

(p i I doma, aptariant ataskait4)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1 . Suorganizuota metodine savaitd ,,Metodinds-
profesines patirties sklaida muzikos mokykloje ir u2
jos ribq"

Galimybe mokytoj ams dalintis
profesine patirtimi, semtis meistri5kumo
i5 kitq istaigq pedagagq

Vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkrnamai;

3 - gerai;

4 -labai eerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas l-r 2a 31 4fu
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir materialiniq) paskirstymas l-r 2a 31 4P
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 112a3rP
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5.4. Ziniy, g"b"ji-
siekiant r ez:ultatt4 I a 2n 3 a 4n 5. 5. Bendras ivertini

11 2a 3n 4W

t
5.5. Bendras ivertinimas (pazymimas vidurkis) Lr 2t 31 Afr

IV SKYRIUS

PASIEKTU RE,ZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

7. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

7.1. Vie5qfq pirkimq kompetencija

7.2. Gebejimas motyvuoti darbuotojus susiduriant su iSores ir vidaus pokydiais

V SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys

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

6. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Pa{rmimas atitinkamas

langelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius Labar gerai El

6.2. ULdtotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal
sutartus vertinimo rodiklius Gerai n

6.3. |vykdytane maliau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduodiq nefvykdy.ta pagal sutartus vertinimo
rodiklius Nepatenkinamai E

UZduotys Siektini reru,ltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys irykdytos)

8. 1. Gerinti ugdymo(si)
pasiekimus, atsiZvelgiant i
mokiniq individualum4.

Gerinamos s4lygos ir
galimybes mokiniui
tobuleti, daryti paiang4,
siekti.geresniq rezultatq

ir i5reik5ti save

o 50 proc. mokytojq dalyvavo
konferencij ose, seminaruose,
meistri5kumo kursuose.

o Mokyklos mokytojai vede 50
atvirq pamokq.

t
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dalyvaujant grupinese

veiklose, koncertuose,

konkursuose bei

festivaliuose.

o 30 proc. pamokq taikomi
aktyviej i muzikinio ugdymo
metodai: stebimos ir
analizuoj amos pamokos,
atliekamos apklausos, teikiama
pagalba.

o 80 proc. visq mokyklos
mokiniq dalyvavo koncertuose,
konkursuose, festivaliuo se.

o 5 proc. daugiau laureatq ir
diplomantq konkursuose.

8.2. Mokiniq su specialiaisiais
ugdymosi poreikiais itraukimo
bendruomenes veikl4

igyvendinimas.

Sukurtos lygios
galimybes visq istaigos
ugdytiniq saviraiSkai ir
pagalbos gavimui.

o Parengtas mokiniq, turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq,
ugdyrno organizavimo ir
pagalbos jiems teikimo apra5as

ir veiksmq planas del SUP
mokiniq itraukties.

c Parengto apra5o ir veiksmq
plano stebejimui sustiprinta
Vaiko geroves komisijos veikla,
paskirtas atvej o koordinatorius.

o Pagerejq visq mokykloje
besimokandiq SUP vaikq
mokymosi rezultatai, lyginant su
praej usiais metais (iSauggs
pasitikejimas savimi, didesnis

isitraukimas dalyvauj ant
renginiuose. geresni ivertinimai
pamokose).

o Sukurta erdve (poilsio vieta)
emociniq sunkumq patiriantiems
vaikams.

o Mokykloje suorganizuotos 4
grupines veiklos. itraukiandios
visus mokinius. skatinandios
motyvacij 4 ir klrybi5kum4.

8.3. Tobulinti komunikacij4 su

tdvais, mokytojais, mokiniais ir
gerinti emocini mikroklimat4.

Siekiama. kad

glaudesnis

bendruomends

dalyvavimas prisidetq
prie geresniq ugdymo

rezultatq. stiprinttl
emocing aplink4.

o Visos 8 specializacijos
or ganizav o tevq susirinkimus,
siekiant aptarti mokiniq ugdymo
klausimus.

o Sukurta virtuali komunikacijos
sistema, patogi tevams ir
mokytojams.

o Organizuotos 3 koncertines ar
paZintines i3vykos, kartu su

tdvais, mokytoj ais, mokiniais.
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o Atliktas mokyklos
komunikacij os isivertinimas ir
mikroklimato tyrimas/apklausa.

o 2 proc. daugiau tevq yra
patenkinti pagerejusia
komunikacij a ir mokyklos
mikroklimatu, lyginant su
praejusiais metais.

o Negauta skundq del mokyklos
veiklos 2022 m.

8.4. UZtikrinti mokyklos
renginiq tEstinum4 ir inicijuoti
naujus projektus.

Mokytojai skatinami
inicijuoti naujus
renginius. puoseleti
senas ir kurti naujas
tradicijas. plesti
bendradarbiavim4 su
kiton'ris istaigomis.

o {vyko visi tgstiniai mokyklos
renginiai.

o Suorganizuoti 3 nauji
renginiai.

o Pasira5ytos 3

bendradarbiavimo sutartys su

naujais social iniais partneriais.

o Atlikta mokiniq apklausa apie
dalyvavim4 tgstini uose
mokyklos renginiuose ir
projektuose su naujais
socialiniais partneriais.

o 90 proc. dalyvaujandiq
renginiuose mokiniq, 5i veikla
motyvuoj a labiau stengtis.

o 90 proc. mokyklos mokiniq
noriai sutinka dalyvauti naujuose
projektuose.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

9.1. Psichologine itampa ir mokiniq motyvacijos kritimas del uZsitEsusios pandemijos

9.2. Nauji teises aktai, apribojantys veiklas

9.3. Zmogl5kieji faktoriai (darbuotojq kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.)



t3

VI SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Direktoriaus veikl4 vertiname labai gerai.

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

Mokyklos tarybos pirmininkas Renata Drungiliene 2022 02 02

(mokykloje - mokyklos tarybos (vardas ir pavardd) (data)

fgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo/
darbuotoj q atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:
gebijimoi atlildi ap ra iyme ilu s I a ty I a s funvc ij a s

dali 1 5 procent4p*eiginds algos pastoviosios dalies

.R:
(paraSas)

tvywos visos utduotys ir kai kurie rcdthltat vir.(yti,

teises ir pareigas igyvendinandios intitucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
sar ir aldl bes 5r ielirno istaigos atveju nlelas)

(valstybines Svietimo !staigos sa

Galutinis metq veiklos ataskaitos iverlinimas ,hAA'' q ?'Of^ .0--

(steigejo lgal ioto asmens pareigos) (paraSas)

Susipa2inau. I
c) /,ri---

(Svietirno jstaigos vadovo pareigos) (paraSas)

(vardas ir pavarde) (data)

(vardas ir pavarde) (data)

,(a//.rt 3 t /


