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2020 metais mokykloje mokesi 533 ugdytiniai.
Pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skyriuose mokesi: fortepijono - 82, styginiq - 45,
akordeono - 13, tautiniq instrumentt4-23, pudiarnqjq - 44, dailes - 108, choreografijos - 94, teatro
-45 ugdytiniai;pagalkitas programas: tikslinio- 19, megejq-45, ankstyvojo- l5 ugdytiniq.
Mokykloje dirbo 46 mokytojai: iS jq 5 mokytojai ekspertai, 24 mokytojai metodininkai, 12
vyresniqjq mokytojq, 3 mokytojai, 2 neturintis kvalifikacines kategorijos.
2020 m. veiklos plano tikslai ir uZdaviniai:
1. TIKSLAS. Siekti ugdymo (si) prieinamumo ir kokyb6s.
1.1. Skatinti ugdytiniq mokymosi motyvacij4, atsiZvelgiant i ugdytinio individualias savybes
bei aplinkoje rykstaniius pokyiius.
Atnaujintos muzikavimo smuiku ir violondele pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.
Pamokq uZduotys sukuftos ir pateiktos skaitmenine forma.
Sumontuota ir ikelta mokytojq klasiq koncertq vaizdine medZiaga socialinio tinklo ,,Youtube"
platformoje. Parengtos aranZuotes: dviem fleitoms ir fortepijonui ,,Vaizdai ir garsai i5 VidurZemio
juros". Sukurtos partittiros (styginiq ir pudiamqjq s4statui) miuziklui ,,Hortonas ir kasiukai":
,,Horton hears a who", ,,The biggest blame", ,,Here on who", ,,How to raise a child", ,,lt's
possible", ,,Alone in the Universe".
Mokyklos ugdytiniai fizi5kai ir virtualioje erdveje surenge koncertus dailininko V. KaZdailio
parodos atidaryme ,,Hieraldika", tautodailininkes E. Pediurienes rie5iniq parodos atidaryme.
Tautines muzikos ir Sokiq ansamblis ,,Ratilelis" dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybes dienos
minejimo koncerte Jonavos sporto arenoje, choreograhjos skyriaus ugdytiniai - XVI tarptautinio
avangardines mados festivalio ,,Prykuolas" renginyje, dailes skyriaus ugdyiniai - menineje
akcijoje, skirtoje helovynui ,,Moli[gq terasao', plenere ,,Jonava 270*, vaikq muzikos ir
kiirybiSkumo festivalyje ,,KURTI" (Jonavos KC), pudiarnqjq instrumentq orkestras - Jonavos
miesto Sventeje, akordeonistai - kavos ir muzikos dienoje.
Surengti Adventiniai koncertai tdvams, mokyklos absolventq Svent0, pudiamqjq skyriaus
ugdytiniai surenge koncert4,,Rudens muzikos spalvos" (Ruklos KC).
1.2. Skatinti integruotas muzikos, dail6s, teatro, choreografijos pamokas ir renginius.
I5 dalies parengtas projektas ,,Hortonas ir kasiukai" (isigyti laiptai scenovaizdZiui, aptarti kostiumq
eskizai, s4matos). Mokyklos mokytoja suk[re rniuziklui partit[ras pritaikytas ugdytiniq kolektyvq
pasirodymui. IS AB ,,Achema" spektaklio pastatymuigauta 2000 Eur. parama. Projekte apjungti
visi meno rnokyklos skyriai: muzikos, teatro, choreografijos ir dailes.
2. TIKSLAS. Ugdyti ir puoseldti vertytrines nuostatas, garsinti meno mokyklos ir Jonavos
varda Lietuvoie ir uZsienyie.



2.1.Bendradarbiautisu5aliesiruZsieniomeniniougoy,o
Mokykla yra atvira miesto bendruomenei, nuolatos bendradarbiauja su kitomis ugdymo ir kulturos
institucijomis, ne tik rajone, bet ir Salyje. Patyrusiq pedagogq ugdomi mokinia] pasiekia puikiq
rezultatq respublikiniuose beitarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Meno mokykla, bUdama
atvira bendruomenei institucija, palaiko Siltus ir draugi5kus santykius tarp ugdytiniq, tevq ir kitq
bendruomenes nariq. Mokykloje lankosi ne tik rajono, Salies, bet ir svediai is uzsienio.
Mokykla tgsia bendradarbiavim4 su miesto ir rajono mokyklomis, kulturos centru, viesqja
biblioteka, kra5to muziejumi, VDU muzikos katedra, Kauno Juozo GruodZio konservatorija,
Kauno Juozo Naujalio rnuzikos gimnazija, Kedainiq muzikos mokykla, Marijampoles, Silutes
meno mokykla ir kitomis respublikos meno, muzikos ir choreogral'rjos mokyklomis. Pagrindiniais
meno mokyklos remejais i5lieka AB ,,Achema", Jonavos rajono savivaldybe, Jonavos moterq
asociacija,,Jonav iet6".
Bendradarbiaujant su Silutes meno mokykla, tautines muzikos ir Sokiq ansamblis ,,Ratilelis,,,
dalyvavo respublikiniarne jaunimo programos - projekto ,,Kuriame kartu augame kartu,, koncerte
,,Skambekime Lietuvai". Istorinio Sokio kolektyvas ,,Fioretti" dalyvavo bendrame Lietuvos
choreografq asociacijos, LDK valdovLl rl-rmq, Jonavos Janinos Mi5diukaites meno mokyklos
projekte ,,Video apybraiZq ciklas Europos Sokio istorijos klausimais - metodine medZiaga Lietuvos
Sokio mokytojams". Muzikos teorijos skyrius, bendradarbiaujant su Kauno Juozo Naujalio
muzikos gimnazija, surenge virtuali4 popietg Liudviko van Bethoveno 250 metq jubiliejui
pamineti.
Zoom platformoje dalyvauta XXI anZiaus dvaro Sokiq festivalyje ,,SRACOVIA DANZA
KROKUWA" Prancfizq barokas, italq renesansas bei surengtoje diskusijoje apie Kernaves
kilmingqjq XIII-XIV a. kostiumus (VSf ,,Vikingq kaimas,.).
2.2. skatinti mokinius pristafyti savo pasiekimus rajone, salyje ir uzsienyje.
Mokyklos ugdytiniai dalyvavo tarptautiniuose l<onkursuose: ,,Estrellas briilantes" (lspanija), X
,,DRESDNER WINTERSTERNE 2020" (vokietija), ,,Rimini Fest June - 20lg",lll ,,saizburg
stars'., ,,Les etoiles de Paris 2020" (Pranclzija), I jaunqjq pianistq konkurse ,,Muzikos garsai,,, 

-l

jaunqiq atlikejq kamerines muzikos konkurse ,,Alveare di musica 2020", XXIX akoideonistq
konkurse (Lanciano, Italija) III karnerines muzikos konkurse ,,Musica Brillante 2020,,,111jaunqjq
talentq muzikos konkurse ,,Nouvelles etoiles" (PranzDcija), XXX jaunqjq muzikantq konkurse
,,Citta di Barletta" (ltalija), VIII internetinio meno pie5iniq konkurse,,Stamp of friendihip2020,,
(Chersonas, Ukraina), VIII vaikq ir jaLrnimo kurybiniq darbq konkurse ,,Stamp of Friendship,,,
menq konkursuose ,,Vienna stars/online edition 2020" ir ,,Prague stars/ online edition 2020*:V
dailes konkurse ,,Mano kra5tas. MedZiai", ,,lliustracija tautosakai" (Ukraina), ,,Kaip kosmines
technologijos gerina gyvenimq Zemdje" (JAV) - juose laureatais tapo 30 ugdytiniq, diplomantais -
6 ugdytiniai.
Mokyklos ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose: ,,Mes uZaugome laisvi"- skirtame
laisves gynejq dienai (vilnius LMNSC), I jaunqjq muzikantq konkurse ,,Muzika-@*, I
akordeonistq konkurse ,,Akordeono virtuozq fiesta" (Garliavos meno mokykla), XVII Lietuvos
jaunqjq pianistq konkurse ,,Etiudas ir ne tik" (Daugq MM, Atytaus raj.), fortepijono muzikos
konkurse ,,Zvereliq karnavalas", muzikos (meno) rnokyklq solfedzio konturso,,Kainas -2020,,1
etape, meno ir muzikos mokyklq teatro skyriq meninio skaitymo konkurse (Raseiniq meno
mokykla), II moksleiviq ekslibrio konkurse ,,Keturios mfizos" - skirtame Jonavos Janinos
Mi5diukaites meno mokyklos 55 metq sukakdiai, ,,Virtualieji pasaZai",II vaikq ir moksleiviq
pie5iniq konkurse .,PeizaLas - Lietuvos spalvos", vaikq kDrybiniq darbq konkurse ,,Tautodailes
lobynai" (Elektrenq meno mokykla), surenge X Sokiq Sventg ,,15 aplinkui - Jonava 2020*. Lietuvos
TV konkurso ,,Dainq dainele" zoniniame etape meno rnokyklos vokalinis mergaidiq ansamblis tapo
laureatemis ir dalyvavo respublikiniame TV konkurse. Respublikiniuose konkuisuose laureato
vardq pelne 57 ugdytiniai, l3 tapo diptomantais. I5 viso tarptautiniuose ir respublikiniuose
konkursuose dalyvavo 334 (63 uedytini



Mokyklosugdytiniaidalyvavotarptautiniuosefesi
Contest 2021 ,,Pelddos" (JAV),,,Dreams of Europe and China" (Kinija), Children's Art Exhibition
internetineje galerijoje eksponuojami 6 dailes skyriaus ugdytiniq darbai.
3. TIKSLAS. Sukurti saugi4, kurybingum4 skatinaniiq ugdymosi aplink4, reprezentuojanii4
mokykl4 ir skleidZianii4 s6kmingos veiklos paryzdZius
3.1. Dalintis ger4ja patirtimi su Salies ir uZsienio meno ir muzikos mokyklomis.
Mokykloje, rajone ir Salyje surengtuose konkursuose, festivaliuor., purodose bei konceftuose
dalyvavo 319 (60 proc.) ugdytiniq. Koncertuose, surengtuose miesto, mokyklos bendruomenei ir
tevams dalyvavo 99 meno mokyklos ugdytiniai. Festivaliuose ir iSvaZiuojamuose koncertuose - 6l
ugdytinis.
Virtualioje erdveje suorganizuoti: I styginiq instrumerrtq mokyklinis konkursas ,,Etiudq fiesta,,,
kuriame dalyvavo 33 ugdytiniai. Dailes skyrius surenge respublikin! konkurs4 ,,Keturios mgzos,,,
kuriame dalyvavo I l7 ugdytiniq, 8 mokytojai i5 Lietuvos ir Jonavos Janinos Misdiukaites meno
mokyklos, X respublikine Sokiq Svente,,l5 aplinkui - Jonava 2020", kurioje dalyvavo Janinos
MiSdiukaites, Marijampoles ir Roki5kio meno mokyklq ugdytiniai bei jq peaagogai. Taip pat
choreografijos skyriaus ugdytiniai ir jq pedagogai prisijunge prie LRT oiganiruoJo, tarptautines
vaikq draugystes iniciatyvos ,,Matau tave,,.
Surengtas Lietuvos vaikq ir moksleiviq ,,Dainq dainele 2O2O* zoninis konkursas.
Pedagogai nuolat tobulino kvalifikacij4 rengdami ir dalyvaudarni seminaruose ne tik Salyje, bet ir uZsienyje.
Dalinantis gerq)q patirtimi surengtas praneSimas tema.,Gabiq mokiniq k[rybi5tumo ugdymas,,,
seminare ,,Skambanti mokykla" pristatytas prane5imas tema,,Sekminga S. Suzuki metodo ugdymo
integracija". Kartu su ugdytine dalyvauta meistriSkumo kursuose su peterburgo konservatorijos
prof. Dmitriy Michailov.
Parengti metodiniai praneSimai: ,,KDrybiSkumo ugdymas. Jo itaka jaunojo atlikejo muzikavimo
procesui", ,,Ansamblinio grojimo reik5me tolesniam vaiko muzikiniam vystymui(-si),,,
respublikineje metodineje konferencijoje skaityti praneSimai: ,,Siq dienq iss[kiai ir galimybes,
mokant groti pudiamaisiais muzikos instrumentais" (KaiSiadoriq meno mokykla), ,,Asmenybes
ugdymas muzika" (Kauno Miko petrausko muzikos rnokykla).
Pravestos 24 atviros pamokos tevams. Brandos egzaminq, konkursq komisijq darbe dalyvavo 9
pedagogai .

3'2. Atnaujinti mokyklos materialing bazg (muzikos instrumentai - koncertinis fortepijonas,
koncertiniai riibai, bibliotekos fondas, informacinEs technologijos ir kt.), pagal turimus
i5teklius nuomoti mokiniams muzikos instrumentus.
Siekiant atnaujinti instrumentq bazg, moksleiviams sudaryti geresnes ugdymo sqlygas mokykla
isigijo koncertini fortepijon4 YAMAXA, kurio pirkimE dalinai finansavo Jonavos rajono
savivaldybe, elektrini pianinq YAMAXA, garso kolonelg, pianino kedutes, atnaujintas bibliotekos
fondas - nupirkti nauji solfedZio vadoveliai muzikos pamokoms, mokykloje sudaryta galimybe
mokiniams iSsinuomoti instrumentus.
Gerinant darbuotojq darbo s4lygas nupirktas daugiafunkcinis spausdintuvas CANON, 3 neSiojami
kompiuteriai, 3 internetines karneros, baldai (spinta, sekcija, lentynos, stalai), saugumui uZtikrinti
- irengta signalizacija mokykloje.
Atnaujintos rnokyklos erdves: suremontuoti I ir II auksto koridoriai, kai kurios klases, budindio
patalpa, Silumos mazgas, restauruoti betoniniai vidiniai mokyklos laiptai, atliktas profilaktinis
stogo latakq valymas.
Jonavos Janinos Mi5iiukaitds meno mokykla ivykdc uZsibr6Ztus tikslus ir uZdavinius.
Mokytojai igijo kompetencijq, dalinosi gerqa darbo patirtimi. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo
konkursuose' festivaliuose, koncertuose, projektuose, parodose, kuriuose atskleide savo gabumus,
talentus, garsino mokykl4 rajone, Salyje ir uZsienyje.



Mokyklos informacija skelbiama in@
Facebook ir Instagram.
Mokykla renge 2021-2023 m. strategin! plan4.

i.l \.lt),1, jll I li : ir, soc ial iniuose tinkl uose:

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

I l. Organizuoti

I respublikinius,

I 
tarptautinius

I renglnlus,

I konkursus,

I festivalius.

Sudaryti s4lygas-
vaikams irjaunimui
(3-18 metq) i5

regiono dalyvauti
Lietuvos vaikq ir
moksleiviq televiziios
konkurso,,Dainq
dainele" zoniniame
ture;

Sekmingai pasiruo5ti
ir dalyvauti
respublikiniame
festivalyje,,lS
aplinkui Jonava
2020".

Konkurse dalyvaus
I l6 vaikq ir
moksleiviq, kuriq
geriausi bus atrinkti
pasirodyti
respublikiniame ture
televizijoje.

Festivalyje dalyvaus
daugiau nei 150
ugdytiniq ir 20
pedagogq.

I Mokykloje suorganizuotas

I Lietuvos vaikq ir

I moksleiviq televizijos
I konkurso ,,Dainq dainele..

I zoninis turas.

I Konkurse dalyvavo I l6

I vaikq ir moksleiviq,

I l9 geriausiq (2 kolektyvai
ir I solistas) buvo atrinkti
pasirodyti respublikiniame
ture televizijoje.
Rodiklis jgyvendintas.
Suorganizuotas
respublikinis festivalis,
kuriame dalyvavo
daugiau nei 150 ugdytiniq
ir 20 pedagogq.
Rodikl is jgyvendintas.

2. Parengti
meno
mokykloje
elektroninio
dienyno
tvarkymo
nuostatus.

Parengti elektroninio
dienyno tvarkymo
nuostatus.

Darbo procesas bus
aiSkus ir suprantamas,
taupomos laiko
s4naudos, laikomasi
asrnens duomenq
apsaugos (ADA)
reikalavimq.

ldiegtas elektroninis
dienynas,,Veritus". Tai
leido vykdyti mokiniq
paZangos ir pamokq
lankomumo stebesenq,
uZtikrino griZtam4ji rySi
su tevais. Tvarkos apraSe
nustatyta elektroninio
d ienyno administravimo,
tvarkymo, prieZitiros,
mokiniq ugdymo apskaita
(pusmediq ir metiniq
rezultatai).
Rod ikl is iovrrendinfoc

3. Tobulinti
vadybing
kvalifikacing
kompetencijq.

Dalyvauti ne maZiau
2 seminaruose
kvalifikacijos
tobulinirno
klausimais.

Bus dalyvauta 2
kvalifikacijos
tobulinimo
seminaruose.

Dalyvauta:
- 40 val. trukmes
programoje,,Darbdaviui
atstovauj and io asrnens,
atl iekand io darbuotoi u



saugos ir sveikatos
tarnybos funkcijas visq
ekonomines veiklos rDSiq

imonese";
- 40 val. trukmes
programoj e,,Pasirengimas
kompetencijq vertinimui ir
vadovavimo meistriSkumo
lavinimas";
- 5 val. trukmes seminare
,,BiudZetiniq istaigq
darbuotojq kasmetines
veiklos vertinimas 202 I

m. Teisiniai ir
buhalteriniai aspektai,,;
- 3 val. trukmes
programoje,,Gaisrines
saugos ir apsaugos nuo
elektros organizavimo
jmoneje" ir kt.
Rodiklis

2' UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies del numatytq rizikq (iei tokiq buvo)

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq !staigos veiklos rezuttatamsy

2.1. Pastatyti integracini spet<takli - pro;ektq
,,Hortonas ir kasiukai,, bei pristatytij j

Ekstremali situacija, karantino ivedirn-as

2.2. Mokyklos kolektyva-s pasiruosti
perZitiroms ir atstovauti rajonq
respubl ikineje moksleiviq Dainq Sventeje.

UZduotis neiv

Ekstremali situacija, karantino lvedirnas

2.3 . O r ganizuoti tarptauti n i j aun qj q p ian i stq
konkurs4,,Mano vaikystes draugis-
fortepijonas". Konkursas nukeltas i2021 m,
lapkridio menesj. UZduotis neivykdyta.

Ekstremal i situacij a, karantino ivedirn.as;

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. I . Parengti 2021 -2023 metq mokyktoistratffi
plan4. suteiks galimybes kryptingai

igyvendinti suplanuotas veiklas, diegti
inovacijas, siekiant ugdymo kokybei,
atsinauj in imo, racionalaus bei
veiksmingo Zmogiskqjq ir fi nansiniq

Strateginis planas

iStekliq panaudojimo per 3 metus.
3.2. Siekiant pagerinti ugdymo kofi %Tfuytas
nauj as koncertinis fortepij onas.

Sudarytos s4lygos ugdytiniams
m uzikuoti kokybiSku instrumentu.
rengti profbsional ios muzikos

UZduotis ivykdyta iS dalies.



koncertus, reprezentuoti mokykl4 rajone
bei respublikoie.

3.3. Ugdymo procesas pradetas organizuoti Zoom
platformoje.

Galimybe nenutrrikstarnai tgsti ugdymo
procesE, komunikuoti bendruomeneje

bei dalyvauti ivairiuose webinaruose.
3.4. Parengtos asmens duomenq saugos taisykles. Mokykloje nebuvo asmens duomenq

saugos paZeidimu.

3. Pakoreguotos pradjusiq metq veiklos uZduotys fiei tokiq buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYUrc NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s aprasyme nustafytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskait4)

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis isivertinimas

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - Iabai gerai

5.1. Infonnacijos ir situacijos valdymas atliekant funkciias a 2a 31 4a
5.2. IStekliq (ZmogiSkuiq, laiko ir materialiniu) paskirstyrnas a 2a 3n 4t
5.3. Lyderystds ir vadovav mo efektyvurnas a 2n 3n 4n
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezultatq

ir ig[dZiq panaudojirnas, atliekant funkcijas lr la 2a 3o 4o

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2a 3r 4a

UZduodiq i vykdymo apralymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
6.2. ULduotys i5 esmds ivykdytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E
6.3. lvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sulartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarnai E



7. Kompetencijos, kurias nor€tq tobulinti

7.1. Vadybines ir SteS

Direktore
lSuietirno ;rtuigos ruaoro pu."igog

8. fvert pagrindimas ir g[ulymai:
4 /rto, /bJ ,/

(mokykloje - m6kykld/tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigr
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimq lgyvendinantis asmuo)

9. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Rita Trimoniene
(vardas ir pavarde)

2021-01-20
(data)

,/e, 't,?t'lhlirl

,,/,b,

fla '//o) 'b*r4 fu il-ro
,/ (pard(as) / (vardas ir pavarde) (data)

shigofe - J

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios instituci ios
(dalininkq susirinkirno) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (d"t")

Galutinis rnetq veiklos ataskaitos ivertinimas


