
KALVARIJOS MENO MOKYKLA
(も宙etimO istaigos pavadinimas)

JUOZO CIPRISEVICIAUS
(も
ViCtilnO istaigOS VadovO vardas ir pavardё ,

2018 METv VEIKLOS ATASKAITA

2019‐ 01‐07 Nr  l

(data)

Kalvarila

(Sudaryn10 victa)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR ⅣIETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIIⅦ AS

igyvendinant Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 m strateginio plano ir 2018m. mokyklos
veiklos plano kryptis nemaZas d6mesys buvo kreipiamas i mokyklos vizljq - menines ir
profesines kompetencijos pagrindu pletoti mokiniq k[rybinius, meninius, estetinius gebejimus
socialiniarne ir kult[riniame gyvenime. Dalyvavorne mokyklos, savivaldybes, Respublikiniuose
ir Tarptautiniuose renginiuose, koncerhrose, festivaliuose - konkursuose, pleneruose.

Tobulinant savo profesines Zinias ir lgfldZius vadovautasi vertybemis - k[rybiSkumas,
atsakomybe, bendradarbiavimas, pagalba, tobulejimas, profesionalumas. Mokytojai ir
administracija savo kompetencijas tobulino seminaruose, pleneruose, konkursuose, rnetodinese-
dalykinese konferencijose. Parnokose taikomi netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko
pasiekimq ir paZangos.

Vienas i5 tikslq ir uZdaviniq strateginiame plane buvo sukurli saugi4 kokybiSk4 ugdyrno(si)
aplinkE. Siuo metu mokykloje igyvendinamas projektas ,,Nefbrnraliojo Svietirno r,'eiklq kokybes
gerinimas Kalvarijos meno mokykloje". 2018 metais mokykloje atlikti modernizavimo darbai,
atnaujinti kabinetq baldai, muzikos instrumentai . nupirktos ugdymo priernonds, korrpiuierine

iranga.
ivlokyklos strateginiame plane ir veiklos programoje buvo i5keltas uZdavinys - l'ie5oie

erdveje skleisti mokyklos filosofijos, vizijos ir misijos fgyvendinirno sekmds pavyzdZius.
Tuo tikslu ugdyiniq pasiekimai, netradiciniai renginiai, rnokiniq dalyvavirnas Taqptautiniuose

ir Respublikiniuose konkursuose - festivaliuose vieSinami mokyklos ir atskirq mokytojq
socialin€se paskyrose,,facebook" ir internetineje svetaineje.

II SKYRIUS
2018 METり VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODlKLIAl

diniai praeiusiu metu veiklos rezultata
Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinaffra, ar

nustatytos uZduotys

ivylidytos)

Pasiekti rezultaiai
ir jL1 rodikiiai
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mokyklos
darbuotojai
iSklause higienos

1g[dZiq ir
pirmosios
pagalbos mokymo
speciali4
programa.

2.UЙduo ,s, ne[vykdytos ar ivvkd dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t.-----

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

ikta papildoildoma, 1er buvo athkta paprldomrl, svariq lstaigos veiklos rezul.tatams
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Atlikti septyni, mokyklos vykdomo projekto,
vie5ieji pirkimai:
1 .Modemizavimo darbai.
2,Ugdymo priemoniq isigijimas (projektorius,).
3,Ugdymo priemoniq fsigijimas (pudiamieji
instrurnentai).
4. Ugdymo priemoniq lsigijimas (dailes priemones).
5. Kompiuterine panga.
6. Dailes baldq isigijimas.
7. Baldu isieiiimas.

Pagerejo mokyklos materialind bazd ir
ugdyrno kokybe.

3 Patvirtintas Kalvarijos meno mokyklos 2018-2019
mokslo metu klasiu (erupiu) skaicius ir dydis.

Padejo tiksliau apskaidiuoti ir
paskirstyti mokyklos asisnavimus.

3.3.Daiyvauta seminare ,,LR Darbo kodekso normq
taikymas. Mokytojq etatinro darbo uZmokesdio
sistema"

Taikydami 5i4 sistem4, mokytojams
buvo apmok ela tL. rnokyklo s

bendruomenei naudingus darbus.
3.4.Dalyvauta seminare,, Netradiciniai ugdymo
metodai, siekiant vaiko pasiekimq ir paZangos"

Mokytoj ai skatinami taikyti
netradicinius ugdymo metodus.
Uedytiniai seriau isisavina uZduotis.

3.5.I5klau5klausiair-r darbdavio, darbdaviui
atstovaujandio asmens, atliekandio darbuotojq
saugos ir sveikatos tarnybos funkcgas,
kompetencii os tobulinimo kurs4.

Atnaujintos Zinios padejo i5vengti
nelaimingq atsitikimq, atliekant
mokyklos modemizavimo darbus.

4. Pakoreguotos pradiusiq metq veiklos uiduotvs (iei tokiu buvo) i rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vefiinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vefiinama, ar nustatytos
uiduofvs ivvkdwos)

Pasiektr rezultatai
ir jq rodikliai
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IV SKYRIUS
VERTINI卜IO PAGRINDIMASIn SI]L■MAI
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V SKYRIUS
2019 ⅣIETu VEIKLOS UZDUOTYS,MZULTATAIIR RODIKLIAI

UZduotys Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1..Europos S4jungos
struktudnir+ fondq le5q bendrai
finansuojamo projekto Nr.
09. 1.3.-CPV A-P.-7 2s -41 -000s

,,Neformalioj o Svietimo veiklq
kokybes gerinimas Kalvarij os

meno mokykloje" atlikti
numatytus pirkimus ir
atsiskaityti su agent0ra.

Atlikti vie5uosius pirkimus
laikantis Lietuvos Respublikos
vieSqjq pirkimq istatymo ir
Kalvarijos meno mokyklos
vie5qjq pirkimq taisykliq ir
reglamento. Atsiskaityti su
agent[ra,

Bus atlikti宙 cSidi

pirkimai ir atsiskaitメ a

su agcllt■ a2019m.III
―IV ketv.

9.2. Suorganizuoti Tarptautini
liaudi5kos muzikos festivali *
konkurs4,, Kankldmis
kankliuokime sutarting
traukime".

Skatinti mokiniq muziking
klrybinE rai5kE. Ugdyti mokiniq
teigiamas muzikos paZinimo ir
dalyvavimo muzikiniame -
kult[riniame gyvenime
nuostatas. Motyvuoti ugdyinius
siekti geresniq ugdymosi
rezultatq.

Bus pakviesta Punsko
(Lenkija),
ierniahovskio (Rusij a)

ir 14 (keturiolika)
Lietuvos mokyklq,
meno mokyklai
atstovaus 3 (trys)
kolektyvai, paruo5 nauj4
repertuar4.

Bus igyvendinama
2019 m. III - IV ketv.

9.3. Parengti neformaliojo
Svietimo ir formalqjf Svietim4
papildandio ugdymo programr+

igyvendinimo planus 2019-2020
m.m

Vadovautis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro patvirtintomis
rekomendacij omis. Apsvarstyti
mokyklos metodinej e taryboje,
mokltoju ir mokyklos tarybose .

Bus parengti 9 (devyni)
ugdymo programq

igyvendinimo planai,
2019 m.II-III ketv.

9.4. Mokykloje irengti
informacini ekran4 valdom4
mokyklos administracij os i5
centralizuotos darbo vietos.

Skelbimq turinys bus
komponuoj amas i5 paveiksleliq,
video failq, teksto ar begandios
eilutes. Bus uZkertamas kelias
nepageidauj amai informacij ai.

Bus igyvendinta 2019
m. II-III ketv.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos(aplinlrybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)



10.1.Sustabdytas projekto ,,Neformaliojo Svietimo veiklq kokybes gerinimas Kalvarijos meno
mokvkloi e' t-rnansavimas.
10.2. ieli faktOriai.
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pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Direktorius

(Svietimo istaigos vadovo
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