
JONAVOS JANINOS MISEIUKAITES MENO MOKYKLA
(Svietimo istaigos Pavadinimas)

RITA TRIMONIENE
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

2022-01-20 Nr. VR-I7
(data)

Jonava
(sudarYmo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

inio plano ir istaigos metinio veiklos plano

igyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai'
'1,- 

fruSnqS. Siekti ugdy*o proceso kokybis ir tgstinumo, skatinti ugdomoio proceso

efektyvumq, uitikrinti- meninio ugdymo programu pasifrlq, atsiivelgiant i laikmeiio

dikt uoj amas ten de n cii as.

l.l. Organizuoti ugiy*o procesq ivairiuose ugdymo aplinkose ir virtualiose erdvdse, taikant

naujus-mokymo metodusirTorm'ai. UZtikrintasugdymo tgstinumas, ugdymas vyko kontaktiniu

bei nuotoliniu b[du. Mokyklos ugdytiniai dalyvavo nuotoliniuose respublikiniuose bei

tarptautiniuose konkursuose. Kontakiiniu bldu suorganizuotas Vlltasis tarptautinis jaunqiq

pianistq konkursas ,,Mano vaikystes draugas - fortepijonas", edukacinis renginys BL mokyklq

ugdytiniams ,,Menu savaite". Parengtas 202l-2022 m. m. Ugdymo planas ji pritaikant prie Siq

dienq aktualijq.
2. TIKSLAS. Kurti iiuolaikiflkq, patraukliq, atvirq naujiems iiifikiams mokyklq, kuri taptq

pagrindiniu vaikry ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru Jonavos mieste.
'2.I. 

Diegti edukaciies inovacijas, skutinaniias ugdomojo proceso efektyvumq. { ugdymo

procesE i-vestos naujos ugdymo programos: solinio dainavimo (vokalo), scenograhjos, teatro ir
tnoreogiafrlos ankstyvojo'rgay-o progru*os, teatro skyriuje - choreografijos ir vokalo

pamokls. irapildytas rnokyklos inventorius: nupirkti du akordeonai, skrabalai su deklu'

aStuoniolika vienetq rtbq styginiq orkestrui, du proZektoriai, kompiuteris bei projektorius teatro

skyriui, interaktyvus ekranas muiikor teorijos skyriui, savivaldybes skirta hibridine, interaktyvi

kamera, atnauj intas bibliotekos fondas.

2.2. Modernizuoti ugdymosi procesq, naudojant ivairias informacines technologiias.

Virtualioje erdveje, ,,{O1}y'l* platformoje vyko atviros pamokos tevams, mokiniq egzarrinai,

perklausos, purodo., pasiekimq ir rezultatq pristatymas tevams, mokytojai dalinosi pedagogine

patirtimi, 
-oiguriruro 

metodinius prane5imus, dalyvavo seminaruose ir konferencijose.

Suskaitmeninta metodiniq priemoniq medLiaga, publikuojama mokyklos internetiniame

puslapyje, socialiniuose tinkluose: ,,Instagram", ,,Facebook" puslapyje bei grupeje ,,JMM

karantino metu",,,Youtube'o platformoj e.

3. TIKSLAS. Stiprinti ir tobulinti mokyklos Jinansiniry, materialini\ ir imogiikrlirl iitekliq

valdymq.
I si.,t.'S*'omfi bendruomenis nariry iniciatyvumq ir lyderyslg. Direktorius ir pavaduotojos

ugdymui dalyvavo seminare ,,situacine lyderyst6". Renginiq organizavimui sudaromos darbo

girpet i5 ivairiq mokyklos bendruomends nariq (pedagogq, aptamaujandio personalo,

id.ini.tru.ijos). Pedagogai bendradarbiaudami tarp skyriq inicijavo, organizavo ir vykde

renginius.
S.Z. feUi pedagogrl kompetencijq, atsiZvelgiant i vykstaniius pokyiius ir nauioves. 2021 m.

pedagogai dalyvavo ir kompetencij4 kele 129 seminaruose, konferencijose, kursuose, metodinese

ii.nJr.]..nge ir pristate metodinius praneSimus, seminarus, straipsnius ir kitaip dalinosi gerqla

patirtimi -ot yfaol., rajone, respublikoje ir uZsienyje. Taip pat pedagogams i5pirkta VIP naryste

dalyvauti nuoioliniuose kvalifikacrj os tobulinimo seminaru



tkiant mokyklos bendruomeng' Mokykla

suorganizavo VII-4 tarptautini jarrnqiq pianistq konkurs4 ,,Mano vaikystes draugas

forte"pijonas.,, prie kurio igyvendinimo piiiiOe;o ivairus mokyklos bendruomenOs nariai, mokykla

p*aejo beniradarbiauti-iu: labdaros ir paiamos fondu ,,viltis-Vikonda" vykdant projekt4

,,lungtini, Tevo Stanislovo PaberZes ir Skaruliq muzikos festivaliq projektas", Vilniaus Algirdo

-rriko. mokykla bei Jonavos vaikq lopseliu-darZeliu,,Pakalnut€".

2. fstaigos isivertinimas ir paZanga
Z.i. lsiyertinimo metu202I metaiJsurasti stiprieji istaigos veiklos aspektai:

/ puikls, reprezentuojantys mokykl4 ir 
-rajona 

ugdytiniq pasiekimai respublikiniuose ir

tarptautiniuor" konk,,rrror. (dalyvauta 31 tarpiautiniame konkurse, laureatais tapo 7l ugdytinis,

diplomantais - 6, dalyvauta 32 respublikiniuose konkursuose, laureatais tapo 116 ugdytiniq,

diplomantais - 15).
/ lvairiapusi5ka papildomq ugdymo programq pasilla: ankstyvojo, tikslinio ugdymo, muzikos

megejq (paruostos ankstyvojo choreografijos ir teatro ugdymo programos);

/ bendradarbiavimas su Salies meno ir muzikos mokyklomis, rajono vaikq lop5eliais/darZeliais

(pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Algirdo muzikos mokykla bei Jonavos vaikq

l/d ,,Pakalnute");
/ pedagogq kompetencijos kelimas, atsiZvelgiant i vykstandius pokydius ir naujoves (pedagogai

dalyvavo i29 seminaruose Lietuvoje ir uZsienyje bei renge metodinius pranesimus ir straipsnius,

p.dugog*s ispirkta VIp naryste dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose,

kursuose,,Pedagogas.lt") ;

/ atnaujintos mokyklos erdves (atlikti remonto darbai keturiuose kabinetuose, viename kabinete

irengta larso izoliacija, kitame ap5iltintos sienos, restauruoti betoniniai lauko bei vidaus laiptai,

atlikti pirmo ir antro auksto koridoriq remonto darbai, pirmo auk5to koridoriaus modernizavimas,

erdves pritaikant mokiniq patogumui: irengtos sedejimo vietos prie palangiq, pakylos mokiniq 
I

darbq parodoms, televizorius, tiesioginems renginiq, koncertq, konkursq transliacijoms ir

vieSinimui).
2.2.lsivertinimo meu202l m. surasti silpnieji veiklos aspektai:

/ nekokybi5kas interneto ry5Ys;

/ tevq aktyvumo stoka;
/ trlksta poilsio erdves pedagogams;
r' nepakankamas ap5vietimas klasese.

2.3. Kokios tobulintos veiklos 2021 m.: Kokie pokydiai istaigoje ivyko (lyginant su praejusiais

metais), kai J[s tobulinote pasirinkt4 veikl4? { ugdymo procesE ivestos naujos ugdymo programos:

solinio dainavimo, scenogiafijos, teatro ir choreografijos ankstyvojo ugdymo pfogramos' Teatro

skyriuje ivesta solinio dairavimo disciplina. Siekiant gerinti ugdymo proceso_ kokybg, atnaujintos

,,,otyfuo, erdves: klases, kabinetai, koridoriai, idiegtos informacines technologijos: interaktyvus

ekranas muzikos teorijos klaseje, projektorius ir kompiuteris teatro klaseje bei lsigyta hibridine

kamera.
2.4. Kok! poveiki istaigos paZangai turejo pasirinktos veiklos tobulinimas? Pasirinktos veiklos

tobulinimas turejo itako"s *otyttoi putruuklu*ui bei ivaizdZio formavimui: teikiamos ivairesnes

programos, pritrauke naujq ugayini[ @riimti 5 solinio dainavimo ir 24 ankstyvojo choreografijos

ir tiatro ugdymo p.og.u-oJ fanrcyiojail, atnaujintos mokyklos erdves, idiegtos informacines

techno lo gij-o s- suformavo Siuo I aiki Sko s ir patrauklio s mokyklo s ivaizdi'
2.5. Kok] poveiki ugdytiniams turejo pasirinktos veiklos_tobulinimas (koki poveiki pasirinktos

veiklos tobulinimas" ture.lo ugdytinitl paLangai, kaip keitesi pasiekimq lygmenys, kokios

papildomos s4lygos sudarytos ugd)'tiniq asmenybes ugdymui)? Atnaujintos ugdymo ploglamos

t.i iaiegtos iniormacines tlchnologijos sustiprino moksleiviq motyvacij4: teatro skyriuje parengtas

,-rurit iii, spektaklis, kuriame diinavimo partijas atliko skyriaus moksleiviai, i koncertines

nrosramas itraukti vokaliniai kuriniai, kuriuos uttito solinio dainavimo programos ugdytiniai,



muzikos teorijos pamokose, naudojant -te*kty"r+ ek an4, moksleiviai tapo aktyvesni, labiau

domisi destomu dalyku, noriai ruo5iagl

II SKYRIUS
uZouorvs, REZULTATAI IR RoDIKLIAIMETU VEIKLOS

eiklos Itatairezulta

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotYs

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Prengti
vokalo (solinio
dainavimo)
program4

Paslaugq

ivairove,
potencialiq
ugdytiniq
pritraukimas ir
meno mokyklos

ivaizdZio
gerinimas

Parengta vokalo ugdYmo
programa, priimtas
vokalo mokYojas ir
surinkta ugdytiniq gruPe;

pagal solinio dainavimo
programE mokysis ne

mahiau kaip 5 ugdYtiniai

Mokykloje parengta solinio
dainavimo (vokalo)
programa, priimtas vokalo
mokyojas. Pagal solinio
dainavimo programE mokosi
5 ugdyiniai (2 Pradinio
ugdymo ir 3 muzikos
megejai).
Rodiklis igyvendintas

1.2. Atnaujinti
mokytojq
darbo krlvio
sandaros
nustatymo
tvarkos apraS4

Atnaujinti ir
suderinti su

Svietimo skyriumi
darbo kruvio
sandaros apraS4

Atnaujintas ir suderintas

su Svietimo skyriumi
mokytojq darbo kr[vio
sandaros nustatYmo
tvarkos apra5as

Atnauj intas mokYtojq ir
koncertmeisteriq darbo

kr[vio sandaros sudarYmo

tvarkos apraSas, 2021 -06-10

suderintas su Svietimo,
kult[ros ir sporto skyriumi
bei patvirtintas direktoriaus
2021-06-10 isakYmu Nr.
Vl-57,,DeImokYtojq ir
koncertmeisteriq darbo

krflvio sandaros sudarymo
tvarkos apra5o
patvirtinimo".
Rodiklis igyvendintas

1.3. Parengti
2021-2022m.
m. ugdymo
plan4

Parengti 2021-
2022 m. m.
ugdymo plan4 iki
2021-09-01

Parengtas 2021-2022 m.

m. ugdymo planas

Parengtas mokyklos 2021 -

2022mokslo metq ugdYmo
planas. 2021-08-31
suderintas su Svietimo,
kult[ros ir sporto skyriumi
bei patvinintas direktoriaus
2021-08-31 isakymu Nr.
V1-68 ,,Ddl Jonavos Janinos

Mi5diukaites meno

mokyklos ugdymo Plano
2021 -2022 mokslo metams

patvirtinimo".
Rodiklis igyvendintas

1.4. Uztikrinti
DVS veikim4
ir valdymq

SumaZinti laiko
s4naudas ir
padidinti
efektyvumE
naudoiantis DVS

1 00 proc. administracija
ir pedagoginiai
darbuotojai naudosis

DVS

Dokumentq valdYmo
sistemoj e,,Kontora'o (toliau

- DVS) prijungti
administracijos ir
pedagosiniai darbuotoj ai.

e



Dokumentai registruoj ami,

siundiami, gaunami DVS.
Paruo5tas DVS naudojimo
tvarkos apraSas.

Rodiklis igwendintas
Organizuojant ugdYmo
proces4 uZtikrintos saugios

darbo s4lygos: Patvirtintas
mokiniq ugdymo,
darbuotojq darbo

organizavimo ir saugos

reikalavimq tvarkos aPra5as

direktoriaus 202 I -09-01

isakymuNr. V1-74,
patvirtinta Covid-19
prevencijos laikymosi
kontrole direktoriau s 2021 -

09-01 isakymu Nr. V1-75.
Ugdymo procesas vYko
nenutrukstamai.
Socialiniame tinkle
,,Facebook" sukurta gruPe

,,JMM karantino metu".
Rodiklis igyvendintas

[gyvendinta ne maZiau

kaip 95 proc. deleguotq
uZduodiq (LR
vyriausybes operacijq
vadovq, StrrtSM,
savivaldybes
administracijos)

Vadovaujantis
teises aktais ir
deleguotomis
uZduotimis,
uZtikdnti saugias

darbo s4lygas

1.5. Teises aktq
ir deleguotq
uZduodiq,
susijEs su

Covid-19
pandemija

igyvendinimas

tos i5 dalies ddl numa

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
hrrvo atlikt sta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. atnaujinti mokyklos nuostatai Parengti mokyklos nuostatai, juose ltetstntt
tikslai, uZdaviniai ir funkcijos, kurias

siekiama igyvendinti.

:Z pu*oStos ankstyvojo choreografijos ir
teatro ugdymo Programos

I5plesta mokyklos ankstyvojo ugdymo

programq pasiula, pritraukta naujq mokyklos

lankytoitl (24 nauii Prog@
33. Srotg*izuotas VII tarptautinis jaunqiq

pianistq konkursas ,,Mano vaikystes draugas -
fortepijonas"

Korkrtte dalyvavo 32 moksleiviai lydimi 20

pedagogq i5 13 Lietuvos ir Latvijos muzikos

ir meno mokyklq. Jonavos Janinos

Mi5diukaites meno mokyklos 5 ugdytiniai

tapo konkurso laureatais,2 - diplomantais, I

apdovanotas uZ geriausi4 baroko stiliaus

kflrinio atlikim4.

3.4. Surengtas edukacinis renginys,,Menu

savait6" bendrojo lavinimo mokyklq
ugdytiniams

Saraites edukaciniuose renginiuose dalyvavo

234 mokiniai i5 4 rajono mokYklq'

Sukomplektuoti pilni mokiniq ir klasiq

komplektai202l-2022 m. m.I5 viso

suformuotos 56 grupes i5 536 mokiniq.

3.5. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su:

3.5.1. Labdaros ir paramos fondu "Viltis-
Vikonda"

10 mokiniq ir I mokytoja dalyvavo Tevo

Stanislovo sodyboje PaberZeje organizuotoje

muzikineie stovykloje kartu sq I(94ainlll-

4



3.5.2. Jonavos vaikq l/d,,Pakalnute"

3.5.3. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

meno mokyklos ugdytiniais. Koncertavo

Skaruliq ir PaberZes festivaliq uZdarymo

koncertuose;
ISaugo mokiniq skaidius 24 ankstyvojo

ugdymo lankytojais. Pilnai sukomplektuoti
klasiq komplektai;
Numatyta metodinio darbo patirties sklaida

tarp mokyklq pedagogq, bendrq renginiq,

konkursq organizavimas

3.6.

3.6.

Parengti tvarkos apra5ai:

1. Mokyklos finansq kontroles taisykles

3.6.2. vidaus kontroles igyvendinimo
mokykloj e tvarkos aPra5as

3.6.3. dokumentq valdymo sistemos

,,Kontora" tvarkos aPra5as

3.6.4. buhalterines apskaitos,,My LOBster

Trade" programos naudojimo tvarkos apra5as

3.6.5. Mobingo ir psichologinio smurto darbo

apl inkoj e prevencij o s ir intervencij o s tvarko s

apraSas

3.6.6. mokyklos darbuotojq metq veiklos

vertinimo tvarkos aPra5as

Mokykloje tinkamai diegiama finansq

kontrold, uZtikrinama finansq, buhalterines

apskaitos, turto naudojimo kontrole bei

ivertinama finansq kontroles bUkle.

Efektyviau pasiekiami mokyklos veiklos

dokumentuose numatyti tikslai, tinkamai

teikiama informacija apie vidaus kontroles

igyvendinim4 mokYkloj e.

SumaZintos laiko s4naudos, padidintas darbo

na5umas, greitesnis dokumentq perdavimas.

Tinkamai pildomi darbo laiko apskaitos

ZiniaraSdiai, darbuotojq darbo bei mokiniq
mokymosi sutardiq informacij a.

Mokykloje kuriama nuo mobingo ir
psichologinio smurto saugi darbo aplinka'

Detalizuoti veiklos ir darbo etikos principai,

netoleruojamos mobingo ir psichologinio

smurto aprai5kos, Prie5 mobing4 ir
psichologini smurtq nukreipta strategija bei

prevenciniai veiksmai.
Nustatyta darbuotojq kasmetinio veiklos

vertinimo tvarka, leidZianti tinkamai ivertinti
darbuotoiu atliktas veiklas.

4.

Direktore Rita Trimoniene

III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5. Geb0jimq atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

Pa 6iusiu metq veiklos uZd

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtos

uZduotys ivykdYtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

Pazymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

Vertinimo kriterijai

5



6

I q, ll ldvmas atliekant funkciias

3 - gerai;
4 - labai gerai

lo 2n 3o 4n
-r-!- llllLrrrrrcwrrvr ---- 

-

-, Ixr"LLi,, rr;oi(krriu- laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2o 3o 4o

A ,ln fektvvrrmas lo 2a 3n 4o
, ). l,vugl vJtvJ rr vsuvtst rrrrv Y'vrrtJ ' -___-

imas' atliekant funkcijas ir

siekiant rezultatq

ln 2a 3n 4a

ln 2a 3n 4a
55. B"nd.us ivertinimas (pa4mimas vidurkis)

IV SKYRIUS

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Ita kdant uZduotis isivq1tnl1qg!Pasiektq rezultatq vyKdant uzouous lsrvcrrtururas

UZduodiq ivykdYmo aPra5Ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
Labai gerai I

u.l. v IDUJ uzusvur lYJr\vJrvr rr ' "-x" '.'-'

@ytos arba viena neilykdyta pagal sutartus

-.^*i-i*^ -^,{iLli.'o
Gerai E

@use uzduoditl pagal sutartus vertinimo rodiklius

6/. Prte.t d*g*,
Patenkinama tr

Nepatenk nama tr

kurias n
ines ir I

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfILYMAI

8. fvertinimas' io pagrindimas ir siiilymai:

(p"."S*) (vardas ir pavarde) (data)
(mokykloje - mokYklos tarybos

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

9. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(paraSas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde) (data)

SusipaZinau

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

7.1.v


