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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus

subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17 ir 18 punktais ir

Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Meras                                                                                                                     Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



             PRITARTA

             Anykščių rajono savivaldybės tarybos

             2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-97

ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Anykščių meno mokykla turi Muzikos ir Dailės skyrius, vykdo pradinio ir pagrindinio

dailės ir muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, dailės ir muzikinio

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas. 

Įvertinus mokinių pažangą, jų poreikius sistemingai siekėme, kad būtų sudarytos

sąlygos mokinių profesinio meistriškumo ugdymui, skatinome mokinius dalyvauti nuotoliniuose

konkursuose, festivaliuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Dėl tos priežasties

mokiniai plėtojo įgūdžius, lavino meninį skonį, kėlė sau aukštesnius tikslus ir jų atkakliai siekė.

Šiuose renginiuose mokytojai kėlė kvalifikaciją stebėdami ir aptardami respublikos ir užsienio

mokytojų atliktus darbus, plėtė savo profesinį ir pedagoginį žinių akiratį, dalinosi pedagogine

patirtimi, repertuaru.

Karantino metu mokyklos vadovybė ir mokytojai rūpinosi mokinių užimtumu,

motyvacijos palaikymu, ieškojo naujų priemonių ir galimybių mokinius sudominti, palaikyti juos

psichologiškai. Organizuotos įvairios veiklos. Šiose mokyklos veiklose turėjo galimybę dalyvauti visi

mokyklos mokiniai. Buvo tobulinamos jų profesinės ir bendrosios kompetencijos, socialiniai

įgūdžiai.

Nuolat buvo skatinamas mokyklos vadovų ir mokytojų profesinis tobulėjimas. Siekiant

užtikrinti palankią meniniam ugdymui aplinką, pagal mokyklos finansines galimybes, atnaujintos

ugdymo priemonės, muzikos instrumentai, IT įranga. Mokykloje siekiama užtikrinti lygias ugdymosi

galimybes, socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams. Sudarytos sąlygos suaugusiųjų

švietimui.

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

Atsižvelgiant į mokyklos 2021–2025 metų strateginį planą, įgyvendinti 2021 metų

veiklos plano tikslai ir uždaviniai.

Siekiant 1 tikslo – gerinti ugdymo kokybę, ugdyti mokinių bendrąsias

kompetencijas, buvo įgyvendinti šie uždaviniai: atnaujintos mokomų dalykų ugdymo programos,



atlikti tyrimai mokyklos bendruomenėje dėl naujų programų poreikio, atsižvelgiant į bendruomenės

poreikius ir kintančią aplinką papildytas ugdymo planas naujomis  programomis.

2021 m. buvo atnaujintos formalųjį švietimą papildančio ugdymą pradinio ir

pagrindinio muzikinio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo išplėstinio ir muzikos

mėgėjų ugdymo programos. Apklausus mokyklos bendruomenės narius ir atsižvelgus į mokytojų

siūlymus, parengta ir į ugdymo planą įtraukta nauja Mėgėjų dailės ugdymo programa. Ugdymo

procesas tapo patrauklesnis, labiau atitinkantis mokinių poreikius ir galimybes.

        Ugdant mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo

ir kūrybingumo bei asmeninę kompetencijas įgyvendinta 90 proc. priemonių.       

Mokyklos bendruomenė dalyvavo šiuose renginiuose: III respublikiniame muzikos ir

meno mokyklų teoretiko R. Kašponio vardo festivalyje „Linksmasis pratimėlis“, XII kanklininkų

vasaros stovykloje „Skambantys kankleliai“, gitaros klasės mokinių netradiciniame koncerte-

išvykoje prie Rubikių ežero, kūrybinėse ir virtualiose dirbtuvėse su dailininkais I. Dargužyte, R.

Grigaliūnu, M. Šnipaite.

Eksponuota 7 klasės mokinės F. B. autorinė kūrybinių darbų paroda, suaugusiųjų klasės

kūrybinių darbų paroda, virtuali dailininko K. Tamošiūno autorinių darbų paroda, miesto

bendruomenei pristatyta dailės skyriaus baigiamosios klasės darbų paroda.

Organizuotas mokinių ir mokytojų dalyvavimas rajoniniuose renginiuose – koncertuota

iškilmingame Valstybės dienos minėjime liepos 6 dieną, Anykščių rajono savivaldybės Antano

Baranausko literatūrinės premijos įteikimo renginyje, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių

viešojoje bibliotekoje organizuota ir lankytojams pristatyta tapytojo A. Savicko tapybos darbų

paroda. Dalyvauta dailės ir kino meno brandos egzaminų komisijoje, eksponuota kūrybinių darbų

paroda „Rudens spalvos“, Anykščių miesto šventei „Obuolinės“ sukurta ekspozicija „Stotelė“,

dalyvauta rajoninėje dailės olimpiadoje ir laimėta pirma vieta.

Surengtas tradicinis trijų valandų koncertas-maratonas „TUTTI“, skirtas pasaulinei

muzikos dienai. Jame nuolat dalyvauja didžioji dalis mokyklos jaunųjų muzikantų ir jų mokytojų.

Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo respublikiniuose renginiuose – akordeono muzikos

festivalyje „Lietuvių kompozitorių kūriniai“, populiariosios muzikos festivalyje „Pop kanklės

–2021“, respublikinėje dailės olimpiadoje.

Dalyvauta 15-oje respublikinių konkursų. Laimėta 1 GRAND PRIX vieta, 11 mokinių

tapo pirmųjų vietų laureatais, 6 – antros vietos, 9 – trečios vietos, 3 mokiniai apdovanoti diplomais.

Dalyvauta 17-oje tarptautinių konkursų. Laimėta 1 GRAND PRIX, 13 mokinių tapo pirmos vietos

laureatais, 11 – antros vietos, 1 mokinys – trečios vietos, 7 mokiniai tapo dailės konkursų laureatais

ir nominantais.



2021 m. gruodžio 6–23 dienomis buvo įgyvendintas Anykščių rajono savivaldybės Tilto

gatvės projektas. Vyko kalėdinių renginių ciklas, kuriame dalyvavo 97 proc. meno mokyklos mokinių

ir mokytojų. Surengta 22 koncertai bei 40 atvirų dailės pamokų netradicinėse erdvėse. Buvę

mokyklos mokiniai tapę profesionaliais muzikais ir mokytojai atlikėjai pristatė miesto bendruomenei

6 profesionaliosios muzikos koncertus. Mokyklos mokytojai (dailininkai) ir buvę mokyklos mokiniai

surengė 5 kūrybines dirbtuves. Sukurtas ir miesto bendruomenei pristatytas kalėdinis žaidimas, kurio

laimėtojai buvo apdovanoti ir gavo bandomąsias muzikos ir dailės pamokas.

Dalyvauta respublikos socialiniame muzikos mokyklų projekte „Atsigręžk“. Kalėdiniu

laikotarpiu Anykščių ir Vilniaus Naujosios Vilnios meno mokyklų mokiniai įrašė kompaktinį diską

ir su kalėdiniais sveikinimais išsiuntė į trejus senelių globos namus ir Anykščių vaikų ir jaunimo

užimtumo centrui. Bendradarbiaujant su Pasaulio anykštėnų bendrija mokiniai sukūrė kalėdinius

atvirukus, kurie išsiųsti Pasaulio anykštėnams.

Siekiant 2 tikslo – diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso

efektyvumą, buvo įgyvendinti šie uždaviniai – atnaujintos turimos ir įrengtos naujos erdvės mokinių

ugdymui, edukacijai; atnaujintos ugdymo priemones, įsigyta nauja moderni įranga; išplėtota

informacinio ryšio sistema, mokykla aprūpinta kompiuterine technika.

Kadangi ugdymo procesas ilgą laiką buvo vykdomas nuotoliniu būdu, mokytojai praturtino

ugdymo turinį naudodami įvairias internetines platformas, programėles bei kitas informacinių

technologijų priemones. Buvo skatinta virtualiai bendrauti su kolegomis ir socialiniais partneriais.

Padaugėjo naujų galimybių mokinių ir mokytojų darbų bei pasiekimų sklaidai, dalykinių bei bendrųjų

kompetencijų tobulinimui. Ugdymo procesas tapo patrauklesnis, efektyvesnis.

Mokykloje įrengta nauja molio degimo klasė. Mokyklos lėšomis suremontuota ir perdažyta

klasė, pakeisti langai, atlikti elektros instaliacijos montavimo darbai, naujai įrengta šildymo sistema.

Atnaujinta koncertinė salė, įrengtas bevielis interneto ryšys ir multimedijos įranga, naudojama

koncertų ir parodų, seminarų bei kitų renginių metu. Įsigyti 2 bevieliai maršrutizatoriai dėl

kokybiškesnio bevielio internetinio ryšio mokyklos erdvėje, modernizuoti 7 kompiuteriai, įsigytas 1

naujas kompiuteris, A3 formato spausdintuvas plakatų ir kokybiškesnių mokymo priemonių gamybai.

Atnaujinta muzikos instrumentų bazė: įsigijome bosinį akordeoną, 1 saksofoną, 2 klasikines ir 1

bosinę gitaras.

Siekiant sudominti ir motyvuoti mokinius į renginių organizavimą įtraukiami tėvai, mokyklos

jaunieji mokytojai. Visa mokyklos veikla viešinama, dalinamasi gerąja patirtimi mokyklos Facebook

paskyroje ir http://www.anyksciumm.lt/ tinklapyje.

http://www.anyksciumm.lt/


Mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė 1 lentelėje.

1 lentelė. Anykščių meno mokyklos veiklos ataskaitos kiekybiniai rodikliai

Kiekybinio rodiklio pavadinimas
Rezultatas

2020 m.

Rezultatas

2021 m.

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI

1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas, proc. 100 99

1.2. Mokinių, įgijusių pagrindinį muzikos ir dailės išsilavinimą, skaičius 17 28

2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI

2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, dalis 33 35

2.2. Mokinių, dalyvavusių savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose

ir kt., skaičius

10 120

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 1 1

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 7 15

2.5. Tarptautiniuose konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 1 17

3. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS

3.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius 24 93

3.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis, proc. 60 90

3.3. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 1 2

3.4. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 2 1

3.5. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis, proc. 45 90

4. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS

4.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis, proc. 25 37

4.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis, proc. 24 0

4.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio

pažangą, dalis, proc.

100 100

4.4. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis

vienam mokytojui 

21 16

4.5. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 2 3

4.6. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 2 0

4.7. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis

vienam vadovui

19 38

4.8. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis,

proc.

50 70

Mokinių kaita ir vykdomos programos

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Meno mokykloje 2021–2022 m. m.

nustatyta: 39 klasės (grupės), vidutinis mokinių skaičius grupėje – 8 mokiniai.

2 lentelė. Mokinių skaičius Anykščių meno mokykloje

Mokinių skaičius

2020-10-01

Suaugusiųjų

skaičius

2020-10-01

Mokinių skaičius

2021-10-01

Suaugusiųjų

skaičius

2021-10-01



Muzikos skyrius 163 8            142 2

Dailės skyrius 109 17 120 5

Iš viso: 272 25            262 7

Ilgalaikę pagrindinio muzikinio ugdymo programą 2020–2021 m. m. baigė 17

mokinių. Palyginus su 2019–2020 m. m., padaugėjo pagrindinio dalyko labai gerai besimokančių

mokinių, sumažėjo gerai besimokančių,  patenkinamai besimokančių mokinių nebuvo (1 diagrama).

1 diagrama. Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (proc.)

Sumažėjo labai gerai besimokančių solfedžio dalyko, padidėjo gerai ir patenkinamai

besimokančių mokinių skaičius (2 diagrama).

2 diagrama. Solfedžio dalyko ugdymo rezultatai (proc.)

             



Ilgalaikę pagrindinio dailės ugdymo programą 2020–2021 m. m. baigė 11 mokinių.

Palyginus su 2019–2020 m. m., padaugėjo piešimo dalyko labai gerai besimokančių mokinių,

sumažėjo gerai besimokančių mokinių (3 diagrama).

3 diagrama. Piešimo dalyko ugdymo rezultatai (proc.)

 2020–2021 m. m. tapybos dalyko visi mokiniai mokėsi labai gerai (4 diagrama).

4 diagrama. Tapybos dalyko ugdymo rezultatai (proc.)



2020–2021 m. m. padidėjo labai gerai skulptūros (keramikos) dalyko besimokančiųjų

mokinių skaičius (5 diagrama).

5 diagrama. Skulptūros (keramikos) dalyko ugdymo rezultatai (proc.)

2020–2021 m. m. padidėjo labai gerai dailėtyros dalyko besimokančiųjų mokinių skaičius

(6 diagrama).

6 diagrama. Dailėtyros dalyko ugdymo rezultatai (proc.)



II SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Schema. Mokyklos valdymo struktūra 2021 metais

____________________________________________________________________________

 

Mokyklos direktorius turi 25 metų vadybinį stažą. Direktoriaus pavaduotojai – 17 ir 21

metų vadybinius stažus.

Pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 26. Jų kvalifikacinės

kategorijos: 13 – mokytojų metodininkų, 7 – vyr. mokytojai, 6 – mokytojai.

Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis per metus įstaigos

pavaduotojams – 30 val.. Mokyklos direktorius kvalifikaciją tobulino 54 val. Vienas mokytojas

kvalifikaciją tobulino per metus vidutiniškai 16 val. Aptarnaujantis personalas per metus kėlė

kvalifikaciją iš viso 20,5 val. Nepedagoginių darbuotojų skaičius – 10.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta 34,0 pareigybės, iš jų 19,54

mokytojų pareigybės. Iš viso užimta 25,98 pareigybės: iš jų 13,73 mokytojų ir 12,25 aptarnaujančio

personalo pareigybių.

Mokyklos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių

skaičių) – 27573 Eur, mokytojų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) – 18883 Eur,

aptarnaujančio personalo metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) – 10328 Eur.

       Direktorius

Ūkvedys Buhalteris
                              
Buhalteris
apskaitininkas
                              
ė

Sekretorius

Kompiuterinių

sistemų

specialistas

Direktoriaus
pavaduotojai
 ugdymui

Mokytojai Statinių priežiūros 
darbininkas

Mokyklos budėtojas

Valytojai

Kiemsargis



Turto valdymas

Mokyklos patikėjimo teise valdomo turto plotas – 1177,89 kv. m (Unikalus Nr. 4400-

0956-9057), 383,64 kv. m (Unikalus Nr.3497-1000-1019), 31,60 kv. m (Unikalus numeris 3496-

8003-7152). Mokyklos reikmėms naudojamas plotas –1386,51 kv. m.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė  – 20220,91 Eur.

Per 2021 metus mokykla įsigijo ilgalaikio turto už 5400 Eur.

Dokumentų valdymas

Visi mokyklos dokumentai tvarkomi pagal 2021 m. direktoriaus patvirtintą

Dokumentacijos planą ir Dokumentų registrų sąrašą, kurie parengti vadovaujantis Bendrųjų

dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9

d. įsakymu Nr. V-100, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo

ugdymo švietimo dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511.

Mokyklos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus: siunčiami dokumentai – 319,

gauti dokumentai – 75, vidaus dokumentai – 573.

Viešųjų pirkimų organizavimas

Mokykla per 2021 metus vykdė 281 mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus už

40236 Eur.

Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymas

Naudojamos 8 informacinės sistemos: Švietimo valdymo informacinė sistema (Mokinių

registras, pedagogų registras), buhalterinės sistemos FINAS, FINALGA, FINNET, VSAKIS,

elektroninis dienynas VERITUS, bibliotekų informacinė sistema LIBIS. Mokyklos dokumentai

valdomi elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje KONTORA.

Yra 21 kompiuterizuota darbo vieta, naudojama internetinio ryšio sparta 100 Mbps.

Interneto ryšio metinės palaikymo paslaugos 247,34 Eur, kompiuterinių sistemų UAB

Nevda, Eksitonas Businessolutions ir UAB Baifoteka metinės palaikymo paslaugos 2295,86 Eur.

Patvirtintų asignavimų naudojimas

Mokyklos asignavimų naudojimas pateiktas 3 lentelėje. Mokymo lėšos naudojamos

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Biudžetinių įstaigų pajamos naudojamos mokyklos ūkio

išlaikymui.

3 lentelė. Patvirtintų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę

klasifikaciją

Planas (Eur) Panaudota (Eur) Pastabos

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.

Biudžeto lėšos  328000 396100 327974,59 396100

Darbo užmokesčiui 316300,00 387400 316300,00        387400



Sodros įmokoms       4700 5600     4700            5600

Paslaugos            3000 1000           3000            1000

Pagrindinės priemonės           4000 -      3974,59                 -

Kitos išmokos -              600 - 600

Darbdavio socialinė parama 1500      1500

Gauta 2 proc. GPM        356       -         - 902,79 Eur yra 

taupomi

Mokymo lėšos

Darbo užmokestis

Sodra

  20900

 20600

      300

38200

37700

500

20921,66

  20621,66

     300

        38200

         37700

          500

.

Biudžetinių įstaigų pajamos   27500 47900   27500          38900 Lėšos naudojamos 

mokyklos ūkio 

išlaikymui

Prekių ir paslaugų 

panaudojimas, iš jų:

  24500 41900 23040         33500

Kvalifikacijos kėlimas       800 1000             767              972

Šildymas     7700 18500           7739      16241,77

Elektra     1810 2500     1597      2505,26

Šiukšlių išvežimas       200 300      215         453,71

Paprasto remonto sąmatos     1200 1200      270        843,21

Ryšiai     1100 1300       959          552,78

Kitos prekės ir paslaugos     10600 13700     10463      10831,75

Komandiruotės       100 400         -  -

Transportas     100 1500       23           79,35

Vanduo       890 1500       1007       1020,17

Pagrindinės priemonės            3000 6000 4460           5400

Mokinių vežiojimas, 

transportas

-  - 267 18,3

Direktorė                                                                                                                  Kristina Vičinienė

PRITARTA

Anykščių meno mokyklos tarybos

2022 m. vasario 4 d. posėdžio protokoliniu

nutarimu (protokolo Nr. MT2-1)
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