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Šiauliai
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)

Įgyvendinant Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano
tikslus, buvo siekta tenkinti ir plėtoti mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius,
sudaryti palankias sąlygas vaikų socializacijai. Vykdant Neformaliojo švietimo programą naujai
suformuotos grupės bendrojo lavinimo mokyklose: Medelyno progimnazijoje – 1, Jėzuitų
mokykloje – 1 ir Gytarių progimnazijoje – 2.
2018 m. buvo planuota pradėti vykdyti naują Etnokultūros programą, tačiau nukėlus
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamą projektą „Šiaulių 1-osios Muzikos
mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos ,,Dagilėlis“ modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R725-61-0002 į 2019 metus, programos vykdymo pradžia nukelta į 2020 metus.
Plėtojant mokinių saviraišką, 2018 metais mokyklos ugdytiniai 58 kartus buvo apdovanoti
tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Laimėta 2 GRAND PRIX, 18 pirmųjų vietų, 13
antrųjų vietų, 14 trečiųjų vietų, 11 kartų tapta diplomantais.
Mokykloje buvo organizuoti ir vyko 32 renginiai:
I respublikinis Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų konkursas. Tradiciniais tapę VI
respublikinis Povilo Samuičio liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalis, IX Lietuvos
jaunųjų atlikėjų festivalis „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos PARADAS 2018“, II
tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas-festivalis, III tarptautinė metodinėpraktinė konferencija „Muzikos/meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is)
kiekvienam, arba kaip išlikti patraukliems“ ir kt. Mokyklos ugdytiniai 67 kartus pasirodė su
koncertinėmis programomis užsienyje, šalyje ir mieste.
2018 m. vykdyta Mokinių lyderystės skatinimo programa „Istorija, slypinti garsuose“,
kuriai buvo gautas finansavimas 10 000 eurų. Ši programa nebuvo numatyta įstaigos
Strateginiame plane.
Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą bei sudaryti palankias sąlygas mokyklos mokinių
saviraiškos poreikių tenkinimui, įsigyti 5 kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 2 skaitmeniniai pianinai,
3 koncertinės kanklės, 5 soliniai ir 1 bosinis būgnai. Pasiūti koncertiniai rūbai: mušamųjų
ansambliui „Ritmas kitaip“, mergaičių vokaliniam ansambliui „Vaivorykštė“
Iš strateginiame plane numatytų uždavinių nebuvo pradėtas įgyvendinti mokyklos
edukacinių erdvių renovacijos projektas dėl objektyvių priežasčių (Savivaldybėje nebuvo iki galo
parengtas renovacijos projektas).

II SKYRIUS METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –
užduotys)
1.1. Užtikrinti
mokinių
saviraiškos ir
savirealizacijos
poreikių
tenkinimą
socialinėje
kultūrinėje
aplinkoje.

1.2. Analizuoti
mokyklos vidinę
ir išorinę aplinką
bei numatyti jos
poveikį
organizacijai.

Siektini rezultatai

1.1.1. Sudarytos
palankios sąlygos
mokytojų ir
mokinių
dalyvavimui
konkursuose,
festivaliuose bei
koncertuose;
1.1.2. Inicijuotas
miesto,
respublikinių,
tarptautinių
koncertų, festivalių
konkursų
organizavimas;
1.1.3.
Kompensuotos
konkursų, festivalių
dalyvio mokesčio ir
transporto išlaidos.
1.2.1. Planuotas
naujų pedagoginių
darbuotojų
priėmimas;
1.2.2. Plėstas
neformaliojo
muzikinio ugdymo
programų
prieinamumas;
1.2.3. Sudarytos
sąlygos suaugusių
asmenų meniniųmuzikinių
kompetencijų
plėtotei.

Rezultatų vertinimo
rodikliai
(kuriais vadovaujantis Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1.1.1. Dalyvauta
(mokytojų ir mokinių)
ne mažiau kaip 70
miesto, regiono, šalies ir
tarptautinių konkursų,
festivalių, koncertų;
1.1.1.2. Laimėta 40
laureatų ir diplomantų
vardų;
1.1.2.1. Organizuota ne
mažiau kaip 15 renginių.

1.1.1.1.1. Mokyklos
mokiniai ir mokytojai
dalyvavo 84 miesto,
regiono, šalies ir užsienio
koncertiniuose
pasirodymuose;
1.1.1.1.2. Konkursuose
laimėti 58 laureatų ir
diplomantų vardai;
1.1.1.2.1. Organizuota 19
tarptautinių, respublikinių
ir miesto renginių;

1.1.3.1. Kompensuota
100% patirtų išlaidų
pakopinių konkursų,
festivalių dalyviams.

1.1.1.3.1.Visiems
pakopinių konkursų ir
festivalių dalyviams
100 % kompensuotos
dalyvavimo juose išlaidos.
1.2.1.1.1. Nuo naujų
mokslo metų priimti 2
nauji mokytojai;

1.2.1.1. Priimta ne
mažiau kaip 2 (du)
mokytojai;
1.2.2.1.Suformuotos ne
mažiau kaip 3
neformaliojo muzikinio
ugdymo grupės
bendrojo ugdymo
mokyklose;
1.2.3.1. Suformuotos 2
suaugusių asmenų
grupės meniniųmuzikinių kompetencijų
plėtojimui.

1.3. Modernizuoti 1.3.1. Pradėtas
1.3.1.1. Parengtos pagal
ugdymo ir
įgyvendinti projekto projektą perkamų 8
ugdymosi aplinką. „Modernizuoti
(aštuonių) muzikos

1.2.2.1.1. Plečiant
neformaliojo muzikinio
ugdymo programų
prieinamumą suformuotos
4 grupės bendrojo
ugdymo mokyklose;
1.2.3.1.1. Nuo 2018-2019
mokslo metų suformuotos
2 suaugusių asmenų
grupės, kurios mokomos
mušamųjų instrumentų
ansamblinio muzikavimo
ir vokalinio dainavimo.
1.3.1.1.1 Įgyvendinant
mokyklos edukacinių
erdvių modernizavimo

edukacines aplinkas
Šiaulių 1-ojoje
muzikos mokykloje
ir Šiaulių
dainavimo
mokykloje
„Dagilėlis“ pirmasis
etapas;
1.3.2. Įsigytas
naujas muzikinis
inventorius ir
mokymo
priemonės;
1.3.3. Įsigytos
naujos IKT
priemonės, siekiant
modernizuoti
ugdymo programų
įgyvendinimą.

instrumentų techninės
specifikacijos;

projektą parengtos ir
pateiktos Savivaldybės
Projektų valdymo skyriui
8 muzikos instrumentų
techninės charakteristikos;

1.3.2.1. Įsigyti 2
klavišiniai muzikos
instrumentai;

1.3.2.1.1 Mokyklai įsigyti
2 nauji klavišiniai
instrumentai;

1.3.3.1. Įsigyti 2 nauji
kompiuteriai ir
spausdinimo aparatai.

1.3.3.1.1. Įsigyti 5 nauji
kompiuteriai ir 2
spausdintuvai (spalvotam
spausdinimui).

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

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

Užduotys / veiklos
3.1. Vykdyta mokinių lyderystės skatinimo
programa.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Vykdant šią programą užtikrintas meninis
ugdytinių užimtumas, kuris padėjo atsiskleisti
jų kūrybiniams gebėjimams, inspiravo
kūrybinio mąstymo, pasitikėjimo savo jėgomis
ūgtį, formavo pasitenkinimo pasiektu kūrybiniu
rezultatu jausmą. Įsigytą naujų muzikos
instrumentų ir mokymo priemonių.

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

Užduotys
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

III SKYRIUS PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas

Labai gerai x

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Gerai ☐

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai ☐

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai ☐

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.
Direktorius

__________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

Vygintas Ališauskas

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

(parašas)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

_________________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų 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)
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
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.
10.2.
10.3.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

