
 
 

 

Pasvalio muzikos mokykla 

Bronislavos Mainonienės 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-31 Nr. ________  

Pasvalys 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Įgyvendinant Pasvalio muzikos mokyklos 2017-2019 metų strateginio plano ir 2018 metų veiklos 

plano tikslus ir uždavinius buvo tobulinama mokinių saviraiška bei savivalda organizuojant 

renginius, projektus, dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, parodose bei koncertuose, skatinamas 

mokyklos mokinių tarybos narių tikslingas funkcionavimas. Buvo sistemingai vykdomas 

mokytojų etatinio apmokėjimo modelis, profesinio tobulėjimo skatinimas, pedagoginės priežiūros 

stiprinimas, ugdymo turinio analizavimas, skatinamas mokytojų pasirengimas, taikant ir diegiant 

šiuolaikines informacines technologijas meninio ugdymo procese, jų gebėjimas dirbti su 

muzikinėmis ir dailės programomis, orientavimas į profesinei veiklai reikalingų kompetencijų 

nuolatinę siekiamybę.  Mokytojai organizavo, dalyvavo su savo mokiniais daugiau kaip 90 

koncertų, parodų rajone bei respublikoje. Organizuoti draugystės koncertai su šalies meno, 

muzikos mokyklos mokiniais, rengti kitų meno, muzikos mokyklų mokinių koncertai mokykloje.  

Buvo rengiami tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojų diena, kalėdiniai, Motinos 

dienos koncertai tėveliams ir visuomenei, Lietuvos 100-mečio, Kovo 11-sios renginiai, absolventų 

atsisveikinimo su mokykla vakaras, Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda-

pristatymas, paminėta tarptautinės Tolerancijos, Antikorupcijos dienos. Ryškiausi mokyklos 

organizuoti 2018 renginiai: Londono muzikos mokyklos „Traite de piano“ draugystės koncertai 

Pasvalyje ir Panevėžyje, pučiamųjų instrumentų orkestrų regioninis renginys „Dūdų fiesta“, 

mokslo metų užbaigimo renginys „Pažink, švęsk, kurk“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti, kuriame dalyvavo Pasvalio rajono mokyklų mokiniai, muzikos mokyklos mokinių ir 

mokytojų kalėdinis muzikinis kaleidoskopas.  

Mokyklos metodinė taryba bei metodinės grupės, ieškojo įvairesnių pedagoginės sklaidos bei  

priežiūros formų. Vykdyta bendra veikla su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir vietos bendruomene. 

Vyko įvairiapusis bendradarbiavimas vykdant projektus, koncertinę bei pedagoginę veiklą su 

bendradarbiaujančiomis įstaigomis rajone bei respublikoje, užsienyje. Atnaujinta ir papildyta 

kabinetų materialinė bazė, įsigyjant kokybiškus muzikos instrumentus bei gerinti ugdymo sąlygas, 

renovuojant ugdymo klases, koncertų salę.  
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Užtikrinti 

kokybišką ir 

efektyvų 

mokyklos 

veiklos 

valdymą 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių 

teisės aktų nuostatų 

įgyvendinimas. 

Atnaujinti mokyklos 

veiklos dokumentai, 

susiję su Mokytojų 

etatinio darbo 

apmokėjimo įvedimu 

(pareigybių aprašai, 

darbo sutartis, darbo 

Direktoriaus įsakymu patvirtinti 

dokumentai: „Dėl Pasvalio 

muzikos mokyklos 2018-2019 m. 

m. ugdymo plano  patvirtinimo“  

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. DV-

59; 
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grafikai.) ir kitų teisės 

aktų, 

reglamentuojančių 

mokyklos veiklą, 

pakeitimais. 

Parengtas 2018–2019 

m. m. mokyklos 

ugdymo planas, 

Metinės veiklos 

ataskaita. 

„Dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

darbuotojų pareigybių sąrašo    

patvirtinimo“                                            

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. Dv-

60; 

 „Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos mokytojų pareigybių 

aprašymų patvirtinimo“                                           

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. DV-

62; 

„Dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos patvirtinimo“ 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. DV-

61; 

„Dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

vidaus darbo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ 

2018 m. spalio 30 d. Nr. DV-77.  

„Dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

2018 – 2019 m. m. Darbuotojų 

darbo laiko, pamokų tvarkaraščių 

patvirtinimo“                         2018 

m. rugsėjo 3 d. Nr. DV-64; 

„Dėl Pasvalio muzikos mokyklos 

pedagogų, administracijos ir 

mokymo pagalbinio personalo 

darbuotojų etatų  sąrašo 

patvirtinimo“  2018 m. rugsėjo 

27 d. Nr. DP-24. 

Pakeitimai susiję su mokytojų 

darbo apmokėjimu įrašyti darbo 

sutartyse. 

Parengta direktoriaus 2018 metų 

veiklos ataskaita.                                            

Gerinti 

ugdymo 

kokybę 

Organizuojant 

renginius, 

dalyvaujant 

festivaliuose bei 

koncertuose stiprės 

mokinių mokymosi 

motyvacija, 

rengiant mokinius 

konkursams bus 

ugdomi mokinių 

specialieji 

gebėjimai ir 

įgūdžiai. 

Organizuotuose 

renginiuose dalyvaus 

ne mažiau, kaip 80 

proc. mokinių 

 Ne mažiau kaip 20 

proc. mokinių dalyvaus 

festivaliuose. 

Bent 10 mokinių užims 

prizines vietas 

konkursuose, taps 

laureatais.   

 

Mokytojai dalyvavo su savo 

mokiniais daugiau kaip 90 

koncertų, parodų rajone bei 

respublikoje, iš jų 43  organizuoti 

mūsų mokyklos mokytojų.  

Renginiuose dalyvavo virš 80 

proc. mokinių. 

Iš 292 mokykloje besimokančių 

mokinių 109 dalyvavo įvairiuose 

konkursuose, festivaliuose tai 

sudaro 34 proc. visų mokinių. 

Prizinių vietų laimėtojai – 37 

mokiniai tai sudaro 12,7 proc. 

mokinių.  

Diplomai mokinių pasiekimų 

byloje. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokytojų 

Įgytų gebėjimų ir 

kompetencijų 

taikymas sudarys 

90 proc. mokytojų 

dalyvaus bent viename 

Iš 28  mokytojų net 26 lankė bent 

vieną kvalifikacijos tobulinimo 

renginį, tai sudarė 92 proc. visų 
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kompetencij

oms ugdyti 

sąlygas siekti 

aukštesnės ugdymo 

kokybės. 

 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje. 

Ne mažiau kaip 10 

proc. mokytojų  vykdys 

gerosios patirties 

sklaidos renginių. 

mokytojų. 4 (14 proc.) mokytojai 

vedė seminarus, dalijosi gerąją 

patirtimi. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių pažymėjimų ir pažymų 

kopijos darbuotojų asmens 

bylose. 

Tobulinti 

bendrą 

veiklą su 

mokinių 

tėvais, 

globėjais 

mokytojais, 

socialiniais 

partneriais 

Įtraukiant tėvus, 

globėjus į švietimo 

veiklas padės jiems 

suvokti ir pažinti 

savo vaikų ugdymo 

poreikius, 

bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais rajone, 

respublikoje bei 

užsienyje plėsis 

koncertinės bei 

pedagoginės 

veiklos galimybės, 

tai ugdys draugišką 

ir darnią mokyklos 

bendruomenę. 

Surengti bent 2 

informaciniai 

susirinkimai tėvams, 

kuriuose dalyvaus  50 

proc. tėvų (globėjų) 

Organizuoti bent 10 

bendrų renginių su 

tėvais, kuriuose 

dalyvaus 80 proc. tėvų. 

Sudarytos ne mažiau 

kaip 5 

bendradarbiavimo 

sutartys ir surengti 8 

renginiai/projektai su 

socialiniais partneriais. 

Tėvų susirinkimai buvo vykdomi 

klasėse 2 kartus per metus 

rugsėjo ir gegužės mėnesiais. 

Pradinių klasių mokinių tėvų 

aktyvumas 85 proc., vyresniųjų 

klasių žymiai mažesnis 30 proc.. 

Su tėvais bendraujama nuolat 

informuojant apie ugdymo 

pasiekimus. Informacija apie 

mokyklos dokumentus, renginius 

teikiama internetinėje erdvėje: 

Facebook paskyroje, mokyklos 

internetinėje svetainėje.  

 Mokykloje organizuoti 22 

renginiai, kuriuose dalyvavo 50 

proc. mokinių tėvų.   

Vyksta glaudus 

bendradarbiavimas su 

bendradarbiaujančiomis 

įstaigomis. 2018 m. sudarytos 5 

bendradarbiavimo sutartys su 

Biržų, Panevėžio miesto ir 

Ukmergės muzikos mokyklomis, 

Pasvalio specialiąja  mokykla, 

Pasvalio rajono Vaškų 

gimnazija. Buvo vykdomi 6 

projektai, dalyvauta 37 

renginiuose su socialiniais 

partneriais. 

Kurti ir 

atnaujinti 

saugias 

ugdymosi 

aplinkas, 

padedančias 

veiksmingai 

siekti 

ugdymo(si) 

tikslų 

įgyvendinim

o 

Sukurta estetiška ir 

patraukli 

ugdymo(si) aplinka 

atnaujinant ir 

papildant mokyklos 

ugdymo 

materialinę bazę: 

įsigyjant muzikos 

instrumentus bei  

renovuojant 

ugdymo erdves. 

Įsigyti bent 2 muzikos 

instrumentai.  

Renovuoti 2 kabinetai. 

2018 metais įsigyti 2 

klarnetai, saksofonas, pilnas 

smuiko komplektas, elektroniniai 

būgnai. Įsigytos naujos ir 

šiuolaikiškos bosinės kanklės. 

Padidėjus mokinių skaičiui 

ankstyvojo ugdymo programoje 

įsigytą daugiau perkusinių 

muzikos instrumentų, varpelių, 

metalofonų.  Dailės skyriui 

nupirktas stalinis kompiuteris 

(darbui su dailės grafinėmis 

programomis). Atliktas remontas 

trijose ugdymo patalpose: dailės 

klasėje, pavaduotojos ugdymui 

kabinete ir gitaros klasėje. 

Atliekant remontą pakeista 

grindų danga, atnaujinta sienų 
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danga, garso izoliacija, nauja 

lubų danga, nauji šviestuvai. 

Dviem kabinetams įsigyti nauji 

baldai. 2018 metų rugsėjo mėnesį 

prasidėjo remonto darbai 

koncertų salėje pagal ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 

„Neformalaus ugdymosi 

galimybių plėtra Pasvalio 

muzikos mokykloje“. 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.- - 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. 2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. DV-57 

direktoriaus įsakymu atnaujintas ir patvirtintas 

Pasvalio muzikos mokyklos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas  

  

Aptarti mokinių vertinimo tikslai ir 

uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir 

nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir 

baigus programą, vertinimo dalyvių 

vaidmuo, padės siekti bendro požiūrio į 

ugdymo kokybę.   

3.2.  2018 m. spalio 30 d. Nr. DV-75 

direktoriaus įsakymu parengtas ir patvirtintas 

Pasvalio muzikos mokyklos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. 

Apibrėžtas kvalifikacijos tobulinimo  

proceso organizavimas, užtikrins 

pedagogų tikslingą bei veiksmingą 

kvalifikacijos kėlimą. 

3.3. 2018 m. spalio 30 d. Nr. DV-76 

direktoriaus įsakymu parengtas ir patvirtintas 

Pasvalio muzikos mokyklos bendruomenės 

etikos kodeksas. 

 Priimtas susitarimas, kad visų mokyklos 

bendruomenės narių tarpusavio santykiai 

būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienų 

kitiems principais. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.- - - - 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai + 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 



5 

 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginio mokyklos valdymo kompetencija: gebėjimas formuoti įstaigos strateginę veiklos 

kryptį, rengti strateginius bei veiklos planus; 

6.2. Bendravimo ir informavimo kompetencija. 
 

Pasvalio muzikos mokyklos direktorė      _________        Bronislava Mainonienė        2019-01-20 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                          (parašas)                      (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 

Mokyklos tarybos pirmininkas            __________                
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1. Užtikrinti  

efektyvų mokyklos veiklos 

valdymą. 

● Mokyklos 

bendruomenės susitarimas 

dėl tolimesnės  mokyklos 

veiklos prioritetų ir tikslų. 

● Mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai atitinka 

galiojančius teisės aktų 

reikalavimus. 

● Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 

atnaujinti mokyklos veiklos 

dokumentai, susiję su Mokytojų 

etatinio darbo apmokėjimo įvedimu 

ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių mokyklos 

veiklą, pakeitimais.  

● Iki 2019 m. gruodžio 1 d. 

parengtas mokyklos 2020-2023 

metų strateginio planas. 

● Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

parengta 2017-2019 m strateginio 

plano ataskaita. 

●Informacija, pranešimai, 

ataskaitos ir kiti dokumentai 

institucijoms pateikti teisės aktuose 

nustatytais terminais. 
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9.2. Aktyvinti  ugdymosi 

mokinių motyvaciją. 

Rengti ir įgyvendinti 

projektus, dalyvauti 

konkursuose, festivaliuose, 

parodose ieškoti ugdymo 

būdų ir priemonių 

skatinančių meniniams 

gebėjimams ir 

pasiekimams įgyvendinti.  

● Parengti ir įgyvendinti 3 

projektus, kuriuose dalyvaus 50 

proc. mokinių. 

● Ne mažiau kaip 25 proc. mokinių 

dalyvaus festivaliuose, parodose. 

● Ne mažiau kaip 15 proc. mokinių 

užims prizines vietas konkursuose, 

taps laureatais. 

● 95 proc. mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

9.3. Dalyvauti Pasvalio 

rajono savivaldybės projekto 

,,Lyderių laikas 3“ 

inicijuojamų pokyčių 

įgyvendinime. 

Mokyklos bendruomenė 

aktyviai  dalyvaus pokyčių 

projekte. 

5 proc. pedagoginio personalo 

įgyvendins numatytas veiklas ir 

pateiks pasiūlymų. 

9.4. Efektyvinti saugios 

mokyklos puoselėjimą. 

 

● Užtikrinamos saugios, 

higienos normas 

atitinkančios sąlygos 

mokyklos bendruomenės 

nariams. 

● Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 

suremontuotos 2 klasės. 

● Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įsigyti 

2 muzikos instrumentai. 

9.5. Skatinti 

bendradarbiavimą  su tėvais, 

siekiant individualios 

mokinio pažangos 

●Sistemingai 

organizuojami tėvų 

susirinkimai, kitos tėvų 

informavimo formos 

●Tėvai įtraukti į mokyklos 

renginių organizavimą 

● Surengti 2 tėvų susirinkimus. 

● Organizuoti 10 bendrų renginių 

su tėvais, iš kurių 4 rengininiuose 

tėvai bus įtraukti į organizavimo 

darbo grupes. 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.) . 

10.2. Nepakankamas finansavimas. 

10.3. Įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis priemonėmis 

pašalinti.  

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės 

 administracijos direktorius                __________            
                                                                               (parašas)                            

 

Susipažinau: 

Pasvalio muzikos mokyklos                __________                  

direktorė                                                 (parašas)                                                                                 (data) 

 


