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ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLA 

 

DIREKTORIAUS EINARO MARTINAIČIO 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. sausio 06 d. Nr. 01 

 

Šakiai 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys 

ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Šakių rajono meno mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita patvirtinta Šakių rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. 

vasario ..... d. sprendimu Nr. ............. . 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2019 metų veiklos rezultatai: 

 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Dalyvavimas 

prevencinėse 

programose 

ir 

projektinėje 

veikloje.  

Dalyvaujama 

ne mažiau nei 

3 projektuose 

ir programose. 

Projektų ir programų 

skaičius – ne mažiau 

3. 

Projektų ir programų 

partnerių skaičius – 

ne mažiau 2. 

Dalyvavimo 

projektuose ir 

programose 

rezultatai. 

I. Mokykloje vykdytos prevencinės 

programos: 

1. Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių planas 2018-2019 

m.. Patvirtinta direktoriaus 2018-02-09 Įsak. 

Nr. V-18. Partneris Šakių PPT. 

2. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių 

planas 2018-2020 m.. Patvirtinta 

direktoriaus 2018-02-23 Įsak. Nr. V-20. 

Partneris Šakių r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras; 

3. Šakių rajono meno mokyklos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašas. 

Prevencinėse programose dalyvavo 100% 

mokytojų ir 100 % mokinių. 

II. Projektinė ugdymo proceso veikla: 

1. 2019 sausis – kovas. Projektas Lietuvos 

vaikų jungtinis choras – Šakių filialas“ II 

etapas. Partneriai LNKC, muzikos mokykla 
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„Ugnelė“. Dalyvavo 26 mokiniai, 3 

mokytojai.  

2. 2019 spalis – gruodis. Projektas Lietuvos 

vaikų jungtinis choras – Šakių filialas“ III 

etapas. Partneriai LNKC, muzikos mokykla 

„Ugnelė“. Dalyvavo 21 mokinys, 3 

mokytojai.  

3. 2019-05-18 Akcija „Gatvės muzikos diena“. 

Dalyvavo 52 mokiniai ir 10 mokytojų. 

4. 2019-05-24. Projektas – akcija „Linkime 

pasveikti“ LSMU Vaikų ligų klinikos 

vaikams. Partneris LSMU Vaikų ligų 

klinika. Dalyvavo 21 mokinys, 7 mokytojai. 

5. 2019-05-30-2019-06-02 V tarptautinis 

akordeonininkų sąskrydis "Su meile 

akordeonui". Dalyvavo 5 mokiniai ir 2 

mokytojai. 

6. 2019-07-06 Projektas – festivalis „Skamba, 

skamba Šakiai“. Dalyvavo 11 mokinių ir 2 

mokytojai. 

7. 2019-08-24 Kūrybinė stovykla „P.Vaičaičio 

tėviškė vaikų akimis“. Dalyvavo 15 mokinių 

ir 1 mokytojas. 

8. 2019-09-20 Akcija „Visa Lietuva šoka“. 

Dalyvavo 32 mokiniai ir 2 mokytojai. 

9. 2019-09-28. Kūrybinis projektas. Partneris – 

Jurbarko A.Sodeikos meno mokykla. 

Dalyvavo 14 mokinių ir 1 mokytojas. 

10. 2019-10-15. Projektas „Pamoka su 

kompozitoriumi“. Partneris – VŠĮ „Mano 

nata“. Dalyvavo 63 mokinai ir 13 mokytojų. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje praturtino 

ugdymo procesą, sudarė sąlygas kūrybiškam 

žinių taikymui, mokinio galimybių 

įsivertinimui, mokinio ir mokytojo dialogo 

efektyvinimui.  

III. Dalyvavimas aplinkosauginiame 

projekte: 

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 

1.2. Gabių vaikų 

ugdymas 

 

Organizuoti 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginius apie 

gabių vaikų 

ugdymą. 

Mokiniams 

sudarytos 

galimybės 

dalyvauti 

konkursinėje 

veikloje. 

Organizuoti ne 

mažiau 3 

kvalifikacijos kėlimo 

renginius apie gabių 

vaikų ugdymą, 

kuriuose dalyvautų 

mažiausiai 50 % 

mokytojų. 

Mokiniai dalyvavo 

mažiausiai 5 

konkursuose.  

1. Mokiniai dalyvavo 17 konkursų: 

1.1. Muzikos skyrius: 8 I vietos 

konkursuose; 10 II vietų konkursuose; 

10 III vietų konkursuose; 

1.2. Šokio skyrius: 5 I vietos 

konkursuose; 1 II vieta konkursuose; 1 

III vieta konkursuose; 

1.3. Dailės skyrius: 3 mokiniai tapo 

konkursų laureatais. 

2. Mokykloje organizuoti 25 kvalifikacijos 

renginiai: 

2.1.  11 seminarų: 
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2.1.1. „Nūdienos darbo su choru 

aktualijos“; 

2.1.2. „Gabių muzikai mokinių 

ugdymas“; 

2.1.3. „Choro vadyba“; 

2.1.4. Gabių vaikų ugdymas: 

improvizacijos metodo 

taikymas klasikinio fortepijono 

pamokoje; 

2.1.5. „Muzikinis ugdymas: naujovės 

ir patirtys“; 

2.1.6. „Gabių vaikų ugdymo 

galimybės pritaikant ritmikos 

metodą muzikos pamokose“; 

2.1.7. „Vizualizacijų naudojimas 

mokantis groti fortepijonu“; 

2.1.8. „Gabių vaikų sėkmingo 

muzikinio ugdymo galimybės 

ir problemos“; 

2.1.9. „Fortepijono pamoka 

šiandienos mokykloje ir darbas 

su XXI a. vaikais, atsižvelgiant 

į jų poreikius, norus ir 

gebėjimus“; 

2.1.10. „Šoku, mokausi ir augu...“; 

2.1.11. „Gabių vaikų ugdymas - 

pirmieji žingsniai muzikoje: 

darbas su vaikais nuo 6 mėn. 

iki didžiosios scenos“. 

2.2. 7 atviros pamokos; 

2.3. 7 atviros meistriškumo pamokos.  

2.4. Mokykloje organizuotuose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

dalyvavo 28 mokytojai (85 %). 

1.3. Dailės 

skyriaus 

ugdomųjų 

erdvių 

įrengimas 

Įrengti 

tapybos, 

piešimo, 

dailėtyros 

kabinetai.  

Įrengti tapybos, 

piešimo, dailėtyros 

kabinetai 2019 m.   

Įrengti tapybos, piešimo, dailėtyros kabinetai 

2019 m.: 

1. Iš projekto „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ 

lėšų Šakių rajono meno mokyklos dailės 

skyriui pritaikytos palėpės patalpos: 

1.1.Įvykdyti kapitalinio remonto darbai, kurių 

metu dėl naujai įrengiamų laiptų pramušta ir 

didinta anga tarpaukštinėje perdangoje tarp 

2-ojo aukšto ir palėpės, įrengta laiptinė į 3-

ią aukštą. 

1.2.Kapitaliai suremontuotos palėpėje esančios 

konstrukcijos: 4 dailės kabinetai, 2 tualetai 

(mergaičių ir berniukų, pagalbinė patalpa, 

koridorius). 

1.3.Modernizuota vandentiekio ir nuotekų 

sistema bei šildymo ir vėdinimo sistema. 
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1.4.Sumontuota elektros instaliacija ir 

apšvietimo sistema. 

2. Iš mokyklos resursų ir lėšų: 

2.1.Atlikti natūralios ventiliacijos (ortakių) 

remonto, dezinfekcijos ir valymo darbai. 

2.2.Padidinta esama leistina naudoti elektros 

galia nuo 29 iki 65 kW. 

2.3.Įsigytos ir sumontuotos plokštės 3 aukšto 

koridoriaus sienų apsaugai. 

2.4.Dailės kabinetuose išklotos keraminės 

plytelės prie praustuvų. 

2.5.Dailės kabinetams pritaikytas ugdymo 

proceso inventorius. 

1.4. Šokio skyriaus 

persirengimo 

kambarių 

įrengimas ir 

sanitarinių 

sąlygų 

gerinimas. 

Įrengti 

persirengimo 

kambariai ir 

sutvarkyti 

sanitariniai 

mazgai. 

Įrengti persirengimo 

kambariai 

mergaitėms ir 

berniukams, 

atnaujinti tualetai.  

Įrengti persirengimo kambariai mergaitėms ir 

berniukams, atnaujinti tualetai: 

1. Iš projekto „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ 

lėšų Šakių rajono meno mokyklos šokio 

skyriui: 

1.1.įrengtos rūbinės (berniukų ir mergaičių) 

atliekant paprastojo remonto darbus. 

1.2.suremontuotos sanitarinės patalpos 

(berniukų ir mergaičių) atliekant paprastojo 

remonto darbus. 

1.5.Užtikrinti 

galimybes 

mokinių 

saviraiškai 

Organizuojami 

festivaliai, 

konkursai bei 

renginiai 

mokykloje, 

sudaromos 

sąlygos 

dalyvauti 

respublikiniuos

e bei 

tarptautiniuose 

renginiuose.  

Kiekybinis rodiklis – 

mokykloje 

organizuoti ne 

mažiau 3 festivaliai, 

2 konkursai, 10 

renginių.  

Mokiniai dalyvavo 

ne mažiau 10 

respublikinių ir 

tarptautinių renginių. 

1. Mokykloje organizuoti konkursai: 

1.1. II respublikinis Šakių miesto 

pianistų konkursas; 

1.2. Solfedžio konkursas „Klausau - 

girdžiu - išgirstu“ 2019. 

2. Mokykloje organizuoti festivaliai: 

1. X moksleivių chorų festivalis „Lai skamba 

jaunos širdys“; 

2. II ansamblinio muzikavimo festivalis „Mes 

vieno kraujo – aš ir tu“; 

3. III jaunųjų pianistų festivalis „Vabaliukai“; 

4. V respublikinis jaunųjų pianistų festivalis 

„Rudens spalvos“ Gelgaudiškio dvare. 

5. Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti 

renginiuose: 33 mokyklos organizuotuose 

renginiuose ir veiklose; 65 kituose 

renginiuose, Šakių miesto  ir respublikos 

ugdymo įstaigose ir organizacijose.  

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
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4. 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 

4.1. Mažosios repeticijų salės remontas ir 

įrengimas 

Edukacinių erdvių kūrimas  

4.2. Ankstyvojo muzikinio ugdymo kabineto 

remontas ir įrengimas, inventoriaus įsigijimas 

Edukacinių erdvių kūrimas 

4.3. Darbuotojų poilsio kambario įrengimas ir 

remontas 

Emociškai ir fiziškai saugios aplinkos kūrimas 

4.4. 3-čio aukšto sienų apsaugos plokščių 

įsigijimas ir montavimas. 

Edukacinių erdvių kūrimas 

4.5. Įsigytos dvejos durys šokio skyriaus 

kabinetams. 

Edukacinių erdvių kūrimas 

 

5. 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 

5.1.    

5.2.    

5.3.    

5.4.    

5.5.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai  × 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

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

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

6.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetenciją 

6.2. Partnerystės ir bendradarbiavimo kompetenciją 

 

Direktorius                                        __________                             Einaras Martinaitis     __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)     (parašas)                               (vardas ir pavardė)           (data) 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

Direktoriaus veikla vertinama labai gerai, nes efektyviai naudojami mokyklos žmogiškieji ir materialiniai 

ištekliai, mokyklos veikla orientuota į visapusišką mokinių ugdymą, poreikius, saviraišką, pedagogų 

tobulėjimą, mokyklos bendruomenės telkimą. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                  __________                       Ramunė Valaitienė      __________ 

(mokykloje – mokyklos tarybos                  (parašas)                          (vardas ir pavardė)            (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. 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 

 

10. 2020 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

10.1. Saugios ugdymosi aplinkos 

kūrimas ir tobulinimas  

Įrengtos 2 stebėjimo 

kameros mokyklos 3-

čiame aukšte; 

Mokyklos pastato 

apšvietimas; 

Organizuoti ne mažiau 2 

renginiai saugios 

ugdymosi aplinkos 

kūrimo tema; 

Įrengtos stebėjimo kameros mokyklos 

3-čiame aukšte; 

Įrengtas mokyklos pastato 

apšvietimas; 

Organizuotų renginių saugios 

ugdymosi aplinkos kūrimo tema 

skaičius. 

10.2. Gabių vaikų ugdymas 

 

Organizuoti ne mažiau 3 

kvalifikacijos kėlimo 

renginius apie gabių 

vaikų ugdymą, kuriuose 

dalyvautų mažiausiai 50 

% mokytojų. 

Mokiniai dalyvavo 

Kvalifikacijos kėlimo renginių apie 

gabių vaikų ugdymą skaičius; 

Kvalifikacijos kėlimo renginiuose apie 

gabių vaikų ugdymą dalyvavusių 

mokytojų skaičius; 

Mokinių, dalyvavusių konkursuose, 

skaičius. 
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mažiausiai 5 

konkursuose. 

 

 

10.3. Mokyklos darbuotojų 

poilsio kambario įrengimas 

Įrengtas mokyklos 

darbuotojų poilsio 

kambarys 

Įrengtas mokyklos darbuotojų poilsio 

kambarys m.   

10.4. Stiprinti socialinę 

partnerystę 

Organizuoti ne mažiau 3 

renginiai su socialiniais 

partneriais. 

Renginių skaičius; 

Partnerių skaičius; 

Informacijos apie renginius sklaida. 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

11.1. Laikinas nedarbingumas; 

11.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas; 

11.3. Negautas ar ženkliai sumažintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui; 

11.4. Pasikeitę teisės aktai ar juose nustatyti terminai ir prioritetai. 

 

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir        (parašas)                        (vardas ir pavardė)             (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                             Einaras Martinaitis        __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)              (data) 


