
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) 

 

Anykščių meno mokykla 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

Kristina Vičinienė 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 01 15  Nr. ________  

(data) 

Anykščiai 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Anykščių meno mokyklos Strateginio plano 2016-2020 metams tikslai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą. 

2. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklą, draugišką ir pilietišką 

bendruomenę. 

3. Modernizuoti ugdymo aplinką.  

 

Siekiant įgyvendinti 2020 m. išsikeltus strateginio plano, bei metinio veiklos plano tikslus bei 

uždavinius daug dėmesio buvo skirta pamokų kokybės gerinimui, ugdymo proceso patrauklumo 

stiprinimui. Sėkmingai siekta moksleivių kūrybingo ir aktyvaus dalyvavimo pamokose, taikant 

ugdymo metodus, kurie suteikia mokiniams galimybę pateikti savo parengtas užduotis,  vesti 

muzikos rašto ir pažinimo, solfedžio, dailėtyros, dailės bei muzikos dalykų pamokas. Mokinių ir 

mokytojų iniciatyva įvyko I-asis respublikinis gitaros muzikos festivalis „Šešių stygų labirintai“. 

Festivalyje dalyvavo ir prie jo organizavimo aktyviai prisidėjo 98 proc. gitaros dalyko mokinių. 

Prasidėjo  bendradarbiavimas su  Mažeikių ir Panevėžio  muzikos mokyklų gitaros dalyko 

mokytojais ir mokiniais. Ugdymo procesą praturtino tokie renginiai kaip: pianistų bendras projektas 

„Groju-piešiu, piešiu-groju“ su Nemenčinės gimnazijos mokiniais, kurie dailės pamokų metu piešė 

paveikslus pagal mūsų mokyklos mokinių įgrotų kūrinių  įrašus. Projektas baigėsi koncertais-

parodomis Nemenčinės gimnazijoje ir Anykščių menų inkubatoriuje; dailės skyriaus mokinių 

dalyvavimas parodoje –koncerte „Lietuva po angelo sparnu“ A. Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje 

(šiuo metu paroda eksponuojama AMM koncertinėje salėje); 80 proc.  mokyklos mokinių dalyvavo 

tradiciniame 2,5 valandos  koncerte-maratone „Tutti“, vykusiame  mokyklos kiemelyje, skirtame 

Pasaulinei muzikos dienai. Koncertą parengė ir jį vedė Muzikos skyriaus mokiniai, parodą kartu su 

savo mokytojais eksponavo Dailės skyriaus mokiniai; Koncerto įrašas kaip dovana išsiųstas  



Svedasų, Burbiškio,„Sidabrinis amžius“ senelių globos namams bei Anykščių vaikų ir jaunimo 

užimtumo centrui,  tuo pačiu  dalyvaujant socialiniame  projekte ,,Atsigręžk“; kaip ir kasmet 

mokiniai dalyvavo miesto šventės koncerte „Prie vaikystės namų“.  

Mokykloje siekėme mokiniams suteikti kuo platesnes galimybes viešai pasirodyti ir pasidalinti 

pasiekimais. Plėsti saviraiškos galimybes, formuotis mokinio asmenybei. Mokykloje nuolat 

skatinamas bendradarbiavimas su kitomis meno mokyklomis, suteikiamos galimybės dalintis 

profesine patirtimi. 

Užtikrinant ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą  visi mokytojai ir vadovai nuolat skyrė didelį 

dėmesį ugdymo kokybės ir pamokų vadybos tobulinimui. Dalyvauta metodiniuose seminaruose, 

meistriškumo kursuose, konferencijose, tarptautinių konkursų vertinimo komisijose. (390val.) 

Mokiniai aktyviai  dalyvavo  konkursuose, festivaliuose, parodose. (7 mokiniai tapo  1-ųjų vietų 

laureatais  ir  Grand Prix laimėtojais, 3 mokiniai  2- ųjų vietų laureatais  ir 1  mokinys 3-osios vietos 

laureatu ).Vykdytas tęstinis projektas – VII tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė 

akvarelė -2020“, kuriame dalyvavo 320 atlikėjų ir mokytojų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 

Baltarusijos ir Danijos. Įrašytas 1-ųjų vietų laureatų koncertas viešinamas mokyklos Facebook 

paskyroje, YouTube socialiniame tinkle.  Šiame konkurse 1-ają vietą pelnė mokyklos 

saksofonininkų ansamblis. 

Covid -19 pandemija iškėlė naujus iššūkius organizuojant kokybišką ugdymo procesą ir tenkinant 

mokinių meninės saviraiškos poreikius nuotoliniu ir kasdieniu būdu. Parengti dokumentai - „ Darbo 

organizavimo esant ekstremaliai situacijai taisyklės ir jų priedai“  bei „Ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu derinant jį su kasdieniu tvarkos aprašas“ užtikrino sklandų nuotolinio 

ugdymo organizavimą ir sudarė sąlygas  įgyvendinti metų veiklos plano tikslus ir uždavinius. 

Naudojant IT, jungiantis į grupes virtualioje aplinkoje, buvo užtikrinama savalaikės informacijos 

sklaida, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Siekiant gerinti mokyklos veiklą atlikta mokinių ir jų tėvų apklausa. 75 proc. tėvų patenkinti 

mokytojų atsakomybe už darbo rezultatus bei jų informavimu apie vaiko pasiektus rezultatyvus, 70 

proc. tėvų  mano kad ugdymas mokykloje organizuojamas tinkamai (mokiniai skatinami klausti, 

tyrinėti, ieškoti, analizuoti spręsti problemas), 65 proc. tėvų yra patenkinti vertinimo sistema, 

mokykloje vykstančiais pasiekimų aptarimais- analizėmis, informacija el. dienyne ir kt.) 72 proc. 

mokinių mokykloje jaučiasi saugūs, tačiau pastebi, kad pasitaiko netinkamo elgesio apraiškų 

renginiuose, koncertuose, 79 proc. mokinių patinka mokytis mokykloje , koncertuoti, dalyvauti 

renginiuose. 

Siekiant sudominti ir motyvuoti mokinius organizuojami tradiciniai koncertai, edukaciniai renginiai 

į jų organizavimą įtraukiant tėvus, mokyklos jaunuosius mokytojus.  

Įrengtose kompiuterizuotose klasėse su aktyviomis klaviatūromis toliau diegiamos naujos 

kompiuterinės programos. Įsigyta 3 nauji kompiuteriai, multimedija, 2 spausdintuvai A3 (spalvotas) 

ir A4 formatu. 

Labai svarbiu laikome mokyklos bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio muzikos mokyklomis 

bei rajono socialiniais partneriais. Dalyvaudami įvairiuose projektuose moksleiviai įgyja vertingos  

patirties ir tobulina asmenines kompetencijas.  

 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

 

 



 

 

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 

1.1.Parengti 

Anykščių kūrybos ir 

dailės mokyklos ir 

Anykščių muzikos 

mokyklos 

reorganizavimo 

sąlygų aprašo ir 

nuostatų projektą.  

Atliktos mokyklos 

reorganizavimo 

procedūros 

Iki rugsėjo 1 d. parengti 

Anykščių kūrybos ir dailės ir 

Anykščių muzikos 

mokyklos reorganizavimo 

sąlygų aprašo ir nuostatų 

projektai bei patvirtinti 

rajono savivaldybės 

Taryboje. 

Parengtas 

Anykščių kūrybos 

ir dailės 

mokyklos 

reorganizavimo 

sąlygų aprašas ir 

Anykščių meno 

mokyklos 

nuostatai 

patvirtinti 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

Tarybos 2020 m. 

balandžio 2 d. 

sprendimu Nr. 1-

TS-91. 

Dokumentai 

įregistruoti 

Lietuvos 

respublikos 

juridinių asmenų 

registre 2020 

rugpjūčio 31 d. 

1.2.Organizuoti VII 

tarptautinį kamerinių 

ansamblių konkursą 

„Muzikinė akvarelė 

– 2020 „ 

Perimti gerąją 

patirtį iš Lietuvos ir 

užsienio šalių 

muzikos pedagogų 

dėl mokyklos 

mokinių koncertų 

organizavimo ir 

vykdymo rengiant 

bendras programas 

kartu su muzikais 

profesionalais. 

Iki balandžio mėn. 

organizuotas tarptautinis 

kamerinių ansamblių 

konkursas „Muzikinė 

akvarelė – 2020“. 

Bendradarbiaujant su LMTA 

profesūra surengtas 

seminaras- praktikumas 

ansamblinio muzikavimo 

klausimais. 

Dėl pandemijos 

atkeltas į spalio 

mėn. virtualioje 

erdvėje įvyko VII 

tarptautinį 

kamerinių 

ansamblių 

konkursas 

„Muzikinė 

akvarelė – 2020 „. 

Konkurse 

dalyvavo ir savo 

įrašus atsiuntė 

250 atlikėjų iš 30 

Lietuvos muzikos 

ir meno mokyklų 

bei užsienio šalių 

Latvijos, 

Lenkijos, 



Baltarusijos, 

Danijos. Varžėsi 

70 ansamblių. 

Anykščių meno 

mokyklos 

saksofonininkų 

kvartetas (mokyt. 

Visvaldas 

Jonušas) III 

grupės B 

kategorijoje tapo I 

vietos laureatais. 

1.3.Suorganizuoti 

Muzikos ir Kūrybos 

ir dailės mokyklų 

darbuotojų 

susirinkimus dėl 

Kūrybos ir dailės 

mokyklos 

prijungimo 

procedūrų ir 

tolimesnės bendros 

veiklos 

Mokyklos 

darbuotojai 

informuoti apie 

vykdomas 

reorganizavimo 

procedūras 

Iki rugpjūčio 1 d. 

organizuoti ne mažiau kaip 

du Muzikos ir Kūrybos ir 

dailės mokyklų darbuotojų 

susirinkimai, aptarti 

reorganizavimo ir po jo 

vyksiantys pokyčiai 

Birželio mėn. 

įvyko tikslingi 

individualūs 

susitikimai su 

visais Kūrybos ir 

dailės mokyklos 

mokytojais. 

Aptarti padaryti 

darbai, nuotolinio 

mokymo 

problemos bei 

lūkesčiai 

naujiems mokslo 

metams. 

Įvyko Muzikos ir 

Kūrybos ir dailės 

mokyklų 

darbuotojų bendri 

susirinkimai dėl 

prijungimo 

procedūrų ir 

tolimesnės 

bendros veiklos.  

1.4.Pasirengti 

Lietuvos moksleivių  

dainų šventei „Tau 

Per Lietuvos 

moksleivių dainų 

šventės „Tau“ 

kolektyvų 

perklausas atrinkti 

trys Muzikos 

mokyklos 

kolektyvai 

Liepos mėn. Muzikos 

mokyklos trys kolektyvai 

(pučiamųjų orkestras, 

kanklininkų ansamblis ir 

akordeonistų ansamblis) 

dalyvauja Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje. 

Pasirengtos dainų 

šventės „Tau“ 

pučiamųjų 

orkestro ir 

kanklių ansamblio 

programos. 

Pasirengta 

perklausoms, 

tačiau dėl 

pandemijos 

atšaukus renginį 

parengtos 

programos 

pristatytos 

mokyklos 

koncertuose. 

 



1.5.    

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Pasirengti Lietuvos moksleivių dainų 

šventei „Tau“ 

Dėl pandemijos renginys atšauktas. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

3. 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.Parengti Meno mokyklos bendruomenę išorės 

vertinimui. 

2020 gruodžio 12-13 dienomis įvyko išorės 

vertinimas. Nustatyti 5 stiprieji ir 3 

tobulintini mokyklos veiklos aspektai. 

Remiantis šiais aspektais tikslingiau  

planuojama mokyklos veikla. 

3.2 Suorganizuoti ugdymo procesą bei visą mokyklos 

veiklą nuotoliniu  būdu. Parengta: „ Darbo organizavimo 

esant ekstremaliai situacijai taisyklės ir jų priedai“ “ 

patvirtintos 2020 rugsėjo  17 d. mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr.VĮ -12 ir  „Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu derinant jį su kasdieniu tvarkos aprašas“ 

patvirtintas 2020 lapkričio 3 d. mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr.VĮ -51.  

 

Nuoseklus, sėkmingai veikiantis mokyklos 

darbas. 

3.3. Aprūpinti ir apmokyti mokytojus naudotis nuotolinio 

ugdymo priemonėmis ir instrumentais. 

 

Visi mokyklos mokytojai turi reikalingas 

priemones nuotoliniam darbui ir geba 

sėkmingai dirbti nuotoliniu būdu karantino 

sąlygomis. Darbas vyksta su Messenger ir 

Zoom programomis 

3.4.Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie 

sveikatos apsaugos ministerijos 2020 lapkričio 3 d. 

įregistruoti: Anykščių meno mokyklos LEIDIMAS – 

HIGIENOS PASAS Nr. (9-21 14.2.1.)LHP – 5094 ir : 

Anykščių meno mokyklos LEIDIMAS – HIGIENOS 

PASAS Nr. (9-21 14.2.1.) LHP-5093 

Gauti  leidimai vykdyti Ugdymo veiklą ir 

Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų 

ugdymo veiklą 

3.5.  

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 



9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data



 


