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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Mokykloje vykdomos muzikos ir dailes Formalqji Svietim4 papildantis ugdymas bei
neformaliojo: ankstyvojo muzikinio, ankstyvojo su integruotu muzikos instrumentu, i5plestinio,
kryptingo, muzikos megejq ugdymo programos.fgyvendinant2019 metq veiklos plano tikslus ir
uZdavinius buvo aktyvinama mokiniq ugdymosi motyvacija rengiant ir igyvendinant projektus,
dalyvaujant konkursuose,festivaliuose, parodoseie5kant ugdymo bfldq ir priemoniq skatinandiq
meniniams gebejimams ir pasiekimamslgyvendinti. Organizuotosedukacinesi5vykos i operos ir
baleto teatr4,koncertus buvo puiki ugdymo priemone plesti mokiniq akirati, skatinti domejim4si
menu, ivertinti savo galimybes.
Lavinant muzikini skoni, m4stymokultfr4 buvo skatinamasmokiniq ir mokyojq domejimasis
kultUriniu gyvenimu organizuojantmokyklos 60-mediui skirtus renginius: balandZiomenesivyko
respublikinis festivalis ,,Draugystes muzika", kuriame dallvavo Lietuvos muzikos ir meno
mokyklq mokiniai; renginys ,,Seimos diena" geguZg sub[re vis4 mokyklos bendruomeng,
koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos aukletiniai, renginio metu veike mokyklos dailininkq
darbq paroda-pardavimas; geguZes 31 dien4, Pasvalio senajame parke, bendradarbiaujant su
Pasvalio Petro VileiSio gimnazija, buvo organizuotasfestivalis Pasvalio rajono ugdymo istaigq
moksleiviams ,,PaZink, Svgsk, kurk"; spalio menesi renginiq cikl4 uZbaige buvusiq Pasvalio
muzikos mokyklos aukletiniq, dabarprofesionaliq muzikos atlikejr4,koncertas.
I5ry5kejo kolektyvinio muzikavimo forma, mokykloje veikiantys kolektyvai - jauniq choras,
jaunudiq choras, akordeonq orkestras, pudiamqjq instrumentq orkestras, kankliq, smuikininkq
ansambliai,o,SmallBig Band" - konkursuosepelne prizines vietas, igijo kategorijas,koncertavo
ivairiuoserajono bei Saliesrenginiuose.
2019 metais mokiniams mokykloje buvo sudarytos s4lygos dalyvauti 32 ivairiuose
konkursuose,festivaliuose,juose dalyvavo 233 mokiniai, kuriuos ruo5e 18 mokytojq,39 o/o
mokykloje besimokandiq mokiniq laimejo prizines vietas. Mokiniai ir mokytojai puikiai
rcprezentavomokykl4, miest4, Sali.
Stiprinamasbendradarbiavimastarp istaigq siekiant veiklq ivairovds, vykdoma bendraveikla
su mokiniais, jq tevais, mokyojais ir vietos bendruomene,skatinamasjq savanori5kumas.
Siekiant nuolatinio mokytojq profesines kompetencijos augimo ir Svietimo proceso
veiksmingumo uZtikrinimo 95 Yopedagogqlanke ivairius kvalifikacijos tobulinimo renginius, 17
% mokyojq patys juos organizavo. 2019 metq rugseji buvo dalinai renovuota koncertq sald,
apsirupinta,pagalfinansinesgalimybes, mokymo priemondmis,medZiagomis,iranga,atnaujintos
ugdymo erdves.
(Trumpai aptariamos Svietimo lstaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano lgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi r ezultataibei rodikliai)
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II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAI IR RODIKLIAI
. Pagrindinia

usiu metu veikIos rezultatai

MetquZduotys
(toliauSiektini rczultatu
uZduotys)
uzrikdnti
efektyr,rtr
mokyklos
veiklos
valdym4

r Mokyklos
bendruomends
susitarimasdel
tolimesnes
mokyklos veiklos
prioritetq ir tikslq.
o Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandiusteises
aktu reikalavimus

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
Pasiektirczultataiir iu rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uZduotysivykdWos)

o Iki 2019m. rugsejo1
d. atnaujintimokyklos
veiklosdokumentai,
susijgsuMokl'tojq
etatiniodarbo
apmokejimo
ivedimuir
kitq teisesaktq,
reglamentuojandiq
mokyklosveikl4,
pakeitimais.
o Iki20l9 m. gruodZio
1 d. parengtas
mokyklos2020-2023
metqstrateginisplanas.
r Iki 2019m. gruodZio
3l d. par engIa2) lT2019m strateginio
planoataskaita.
olnformacija,
prane5imai,
ataskaitosir
kiti dokumentai
institucijomspateikti
teisesaktuose
nustatytaisterminais.

Direktoriausisakymupatvirtinti
dokumentai:,,Del
Pasvalio
muzikosmokyklosugdymo
programrlpatvirtinimo2019m.
rugpjudio30 d. DV-45;
,,DdlPasvaliomuzikos
mokyklosmokyojq pareigybiq
pirmo priedo
apraSymq
pakeitimo"2019m. rugpjudio
30 d. isakymas
Nr. DY-46;
Pasvalio
muzikos
,,Ddl
mokyklosdarbuotojq
apmokejimosistemos
patvirtinimo" 2019m. rugpjudio
30 d. isakymas
Nr. DY-47;
,,DdlPasvaliomuzikos
mokyklos2019-2020
m. m.
darbuotojr4
darbolaiko
patvirtinimo"2}l9m. rugsejo2
d. isakymas
Nr. DV-48;
,,DdlPasvaliomuzikos
mokyklos2019-2020m. m.
pamokqtvarkara5diq
patvirtinimo"2019m. rugsejo2
d. isakymas
Nr. DV-49;
Pasvalio
muzikos
,,Del
mokyklos2019-2020m. m.
ugdymoplanopatvirtinimo"
2019m. rugsejo16d. isakymas
Nr. DV-53;
,,DelPasvaliomuzikos
mokyklospedagogq,
administracijos
ir mokymo
pagalbiniopersonalodarbuotojq
etatqs4ra5qpatvirtinimo"2019
m. rugsejo25 d. isakymas
Nr.
DP.9.
Pakeitimaisusijgsumokyojrl
darboapmokejimuira5ytidarbo
sutanyse.
Direktoriausisakymu
strateginiamplanuiparengti
buvo sudarytadarbogrupd ,,Del
ginioplano
2020-2022strate

projektoparengimodarbo
grupessudarymo"2019m.
rugsejo15d. isakyrnas
Nr. DV52.
Iki gruodZio1 dienosparengtas
planas,
m. strateginis
2020-2022
suderintasMokyklostarybos
2019m. gruodZio27 d. posedyje
Nr. VD-26.
2017-2019metqstrateginio
planoataskaitaparengtair
pristatl'ta Mokyklostarybos
2019m. gruodZio27 d. posedyje
Nr. VD-26.
Informacija, prane3imai,
ataskaitosir kiti dokumentai
institucijoms
buvopateiktiteises
aktuosenustatytaisterminais.
Aktyvinti
ugdymosi
mokiniq
motyvacij4

o Parengtiir
o 2019 metais buvo parengti
igyvendinti
igyvendinti3 projektus, ir igyvendinti a5tuoniprojektai.
projektus, dalyvauti kuriuosedalyvaus50
Jq metu surengtosparodosbei
proc.mokiniq.
konkursuose,
organizuoti koncertai, iS'uykos,
o Ne maZiaukaip 25
festivaliuose,
festivaliai, dailes terapijo s
parodoseie5koti
proc.mokiniqdallvaus
uZsiemimai,iraS1'tas
ir i5leistas
parodose.
fbstivaliuose,
ugdymo bfldq ir
Pasvaliomuzikos mokyklos
r Ne maZiaukaip 15
priemoniq
mokiniq muzikiniq kuriniq
proc.mokiniquZims
skatinandiq
kompaktinisdiskas.
prizinesvietas
meniniams
Projektuosedalyvavo60 proc.
gebejimamsir
konkursuose,
taps
mokiniq.
pasiekimams
laureatais.
c
r 95 proc.mokytojq
2019 metais mokiniai
igyvendinti.
dalyvauskvalifikacijos atstovavomokykl4 32
tobulinimorenginiuose. konkursuose,festivaliuose,
Rengti ir

juose dalyvavo233 mokiniai tai
sudare80 proc. visq mokiniq.
Prizinesvietaslaimejo 113
mokiniq (39 proc.). Diplomai mokiniq pasiekimqbylose.
o I5 29 mokytoiq 28 lanke
bent vien4 kvalifikacij os
tobulinimo rengini, tai sudare96
proc. visrl rnokl.tojq.
Kvalifi kacij os tobulinirno
renginiq paLymejimqir paZymq
kopij os darbuotojq asmens
bylose.
Dalyvauti
Pasvalio
rajono
savivaldybes
proiekto

Mokyklos
bendruomend
aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

5 proc. pedagoginio
personaloigyvendins
numatltas veiklasir
pateiks pasiDlymq.

3 mokyklos mokytojai (10 %
visq mokytojq) dalyvavo
Pasvalio rajono savivaldybes
projekto ,,Lyderiq laikas 3"
iniciiuoiamu pokvdiu

igyvendinime, kurio metu baige
neformaliosios Svietimo
lyderystesprogramosmoduli,
dirbo savivaldybeskdrybineje
komandoje, igrj o patirties
mokyklq komandosgrupese,
dalyvavo mokymuoseir skleide
patirtf muzikos mokyklos
mokytojamsposedZiq,
susirinkimq metu.
Mokymq paZymejimq kopij os
pedasosubvlose.
o Iki 2019m. rugsejo1 Mokykla nuo 2017 metq buvo
r UZtikrinamos
Efekty/inti
2
d. suremontuotos
saugios,higienos
saugios
itraukta iES strukt[riniq fondq
le5q bendrai finansuojam4
klases.
norrnas
mokyklos
o
proj
gruodZio
m.
ekt4,,Neformalaus
Iki
2019
puoselejim4. atitinkandios
31 d. fsigl.ti2 muzikos ugdymosi galimybiq pletra
s4lygosmokyklos
Pasvaliomuzikos mokykloje",
instrumentai.
bendruomends
kurio metu,2019 metais,buvo
nariams.
dalinai renovuotakoncertine
sale,nupirkti baldai Salia
esandiomspatalpoms,isigyta
garsoir Sviesosiranga,SeSi
akordeonaiWeltmeister.
Pagal mokyklos finansines
galimybes buvo atnaujinti 2
kabinetai: pakeistagrindq danga,
lubq danga, Sviestuvai,isigl'ti
nauji baldai. Nupirktas garso
stiprintuvas muzikos istorij os
kabinete, devetaspianinas,
isigyta ivairiq ugdymo
priemoniq ankstyvojo ugdymo
programosugdomaiveiklai,
buvo vykdoma pianinq derinimo
ir remonto paslauga.
oSistemingai
o Surengti2tevq
Surengti 2 informaciniai tevq
Skatinti
susirinkimaiklasese.Apie
bendradarbiavi organizuojami tevr4 susirinkimus.
o
mokykloj e organizuojam4
Organizuoti10
mQ su tevais,
susirinkimai, kitos
ugdymo proces4,mokymosi
tevq informavimo
bendryrenginiqsu
siekiant
pasiekimus,tevail globejai
individualios
formos
tdvais,i5 kuriq 4
oTevai itraukti I
mokinio
rengininiuose
tevaibus informuojami el. pa5tuir
paZangos
mokyklos renginiq itraukti i organizavimo individualiq pokalbiq metu.
Mokiniq tevai teike pagalb1,
darbogrupes.
organizavrmq
kartu vyko ikonkursus
uZsienyje, edukacinesi5vykas,
Sventes,aktyviai dalyvavo per
dvide5imt tik tevams skirtuose
mokyklos ugdymo proceso
renginiuose( tai sudaro35 proc.
visq mokykloje organizuotq
renginiq).I Se5iqrenginiq
organizavimabuvo itraukti

,,Lyderiq
laikas3"
inicijuojamq
pokydiq
igyvendinime

mokiniq tevai, globejai.
Mokykloj e vystandiuose
renginiuosedalyvavo 85 proc.
tdvu.
)

UZduotvs.neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 daliesd6l numatytu riziku (iei tokiu buvo

rizikos
PrieZastvs.

UZduotys

2.1
3. Uiduofys ar veiklosokurios nebuvoplanuotosir nustatytos,bet ivykdytos
ildo

ei buvo atlikta oaoildom

veiklos rezultatams

PoveikisSvietimoistaigosveiklai
UZduotvs/ veiklos
mokyklosbuhalterines
ApibreZti
rugsejo
20
d.
Nr.
DV-55
direktoriaus
3.1.2019m.
principai,metodaiir taisykles,
apskaitos
isakymupatvirtintasPasvaliomuzikosmokyklos
pades
tvarkyti fi nansinius
politikos
tinkamai
tvarkos
apra5as.
apskaitos
dokumentusbei buhalterinqapskaita.
3.2.2A19m. spalio21 d. Nr. DV-57direktoriaus Mokiniq lankomumoapskaitosir
kontrolesapra5enumaty'tilankomumo
isakymu patvirtintasPasvaliomuzikosmokyklos
pamokq
lankomumoapskaitosir kontroles kriterijai padesgerintimokymosi
mokiniq
rezultatusir motyvacij4,vykdyti pamokq
tvarkosapra5as.
nelankymoprevencij4.

3.3.OrganizuotiPasvaliomuzikosmokyklos60mediorenginiai:
.
fbstivalis,,Draugystds
muzika"su
andiomismenoir muzikos
bendradarbiauj
mokyklomis,kuriamedalyvavo8 respublikosmeno
ir muzikosmokyklos;
'
renginys,,Seimos
dienao'Pasvalio
muzikosmokyklosmokiniq koncertasvisai
mokyklosbendruomenei;
.
fbstivalis,,Draugqdiena"surajono
ugdymoistaigomis;
o
finalinismokyklos60-mediorenginys
kuriamedalvvausbuvemokvklosmokiniai.

renginiuosedalyvavo85
Organizuotuose
proc.mokiniq,50 proc.tevq,visi
nariai,
mokyoj ai, bendruomends
partneriai.Buvo aktyvinamamokiniq
ugdymosimotyvacija, lavinamas
muzikinisskonis,m4stymokultura,
mokiniq ir mokytojqdomejimasis
mokykloskulturiniu gyvenimuir istorija.

3.4. 2019m. rugpjldio men. pradetasPasvalio
muzikos mokyklos neformaliojo vaikq Svietimo
kokybes rodikliq isivertinimas. Buvo paruo5ti
klausimynai mokytojams, tevams ir mokiniams.

Iki 2019 metq pabaigosivykdlta
mokltojq apklausair i5analizuoti
apklausosrezultatai,kurie bus naudojami
planuojant mokyklos veikl4, gerinant
ugdymosi aplink4.

toki buvo ir rezultatai
Rezultatqvertinimorodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiektirezultatai
vertinama,ar nustatytos
ir jq rodikliai

met veiklos uZdu

Siektini rczultatu
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III SKYRIUS
VYKDANT
UZDUOTISISMRTINIMAS IR
REZULTATV
PASTEKTV
KOMPETENCIJI:TOBULINIMAS
uiduotis

f,.

mtmSs

Paiymimasatitinkamas
laneelis

Uiduodiq ivykdlmo apraSymas
vertinimorodiklius
5.1.Uiduotysivykdytosir vir$ijokai kuriuossutartus
vertinimorodiklius
5.2.Uiduotysi5 esmrisilykdl'tos pagalsutartus
vertinimorodiklius
5.3.Ivykdvtostik kai kuriosutduofls pagalsutartus
pagal
rodiklius
vertinimo
sutarfus
5.4.Uiduotysneitykdytos

ciios.kurias no
6.
veiksmr
6.1asmeninio
ir laiko
6.2.komunikaciios

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIELYMAI
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ivertinim
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IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduotys
nustatomosne maZiaukai

UZduotys
9.1.UZtilainti
efektpq mokyklosveiklos
valdvma

ne

au kai

Rezultatqvertinimorodikliai
(kuriaisvadovaujantisvertinama,ar
Siektini rezultatai
nustatvtosuZduotYs
ivYkdYtos)
o lki2020 m. rugsejo1 d.
Mokyklosveikl4
atnaujinti mokyklosveikl4
reglamentuojantys
antysdokumentai.
reglamentuoj
dokumentaiatitinka
o
ir prieZilr4
Kontroliuojandiq
galiojandiusteisesaktq
vykdandiqinstitucijq
reikalavimus.
Nerafi skalinesdrausmes rekomendacijq
fgyvendinimas.
r Finansinisisiskolinimas202lm.
paZeidimr4.
uZ
sausio1 d. maZesnis
isiskolinim42)2}m. sausio1 d.

9.2.Gerintimokinirl
pasiekimusir aktyvinti
ugdymosimotyvacij4

Individualiasir
kolektyvinesugdymosi
galimybesatitinkantys
mokymosipasiekimaiir
nuolatinemokymosi
paLanga.

o 25 procentq mokiniq dalyvaus
rajoniniuose, respublikiniuose
konkursuose,festivaliuose,15 %o
mokiniq laimesprizinesvietas.
o 80 Yomokiniq dalyvaus
mokyklos, rajono, Salies
renginiuoseproj ektineje veikloj e.
o Mokiniams inicijuotos ir
organizuotosdvi edukacines
iSvykos.

s4lygas
9.3.Sudary.ti
mokyojamsdalyvauti
pokydiqprojekto,,Lyderiq
laikas3" inicijuojamqveiklq
igyvendinime

Suaktyvejusimokytojq
metodineveiklair
sistemingaipletojamas
mokytojq
bendradarbiavimas.

o 5 proc.pedagoginio
personalo
dalyvausPasvaliorajono
projekto,,Lyderiq
savivaldybes
laikas3" inicijuojamqpokydiq
igyvendinimeir igyvendins
numatytasveiklasir pateiks
pasiulymq.
o 10proc. mokytojqigyvendins
gerosiospatirtiessklaid4
mokykloje.

9.4. Bendradarbiavimosu
tevaisir socialiniais
partneriaispletra

Mokiniq tevq susirinkimqkoncertq,susirinkimqparodq,susirinkimqatsiskaitymqrengimas.
Tevqitraukimasi
renginiq,projektq
bei
organizavimq
vykdym4.

o 25 Yotevri/globejq bus itraukiami
i ugdymo procesoveikas.
. 35 % tevq/globejq dalyvaus
mokyklos isivertinimo apklausose.
o 60 %otevq/globejr4dalyvaus
baigiamqjq klasiq susirinkimuoseatsiskaitymuose,50 % - mokiniq
susirinkimuose-koncertuose,
parodose.
o Mokykloje vystandiuose
renginiuosedalyvaus70 %tevg.

10. Rizika, kuriai esantnustatytosuZduotysgali btrti neivykdytos(aplinkybdsnkurios gali turdti
neigiamositakos [ykdyti SiasuZduotis)
ir kt.) .
10.I. Zmosi5kieiifaktoriai(darbuotoiukaita,laikinasnedarbingumas
10.2.Ne
frnansavimas.
10.3.[vykiai ar aplinkybds,kuriq negalimanei numatytiarbai5vengti,nei kuriomispriemonemis

