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2018 METv VEIKLOS ATASKAITA

2019‐ 01¨07 Nr. 1

(data)

Kalvariia

(SudarymO victa)

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

|gyvendinant Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 m strateginio plano ir 2018m. mokyklos
veiklos plano kryptis nemaZas ddmesys buvo kreipiamas i mokyklos vrzijq - menines ir
profesines kompetencrjos pagrindu pletoti mokiniq kfirybinius, meninius, estetinius gebejimus
socialiniame ir kulf[riniame gyvenime. Dalyvavolne mokyklos, savivaldybes, Respublikiniuose
ir Tarptautiniuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose - konkursuose, pleneruose.

Tobulinant savo profesines Zinias ir jgldZius vadovautasi vertybemis - k[rybiSkumas,
atsakomybe, bendracarbiavimas, pagaiba, tobuiejimas, profesionalumas. Mokytojai ir
administracija savo kompetencijas tobulino seminaruose, plenemose, konkursuose, metodinese-
dalykinese konferencijose. Pamokose taikomi netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko
pasiekimq ir paZangos.

Vienas i5 tikslq ir uZdaviniq strateginiarne plane buvo sukufti saugiq kokybi5k4 ugdynio(si)
aplink4. Siuo metu mokykloje igyvendinamas projektas .,Nefornraliojo Svietimo r,'eiklq kokybes
gerinimas Kalvarijos meno mokykloje". 2018 metais rnokykloje atlikti modernizavimo darbai.
atnaujinti kabinetq baldai, muzikos instrumentai , nupirktos ugdyrno priernon6s, kompiuterine

lranga.
Mokyklos strateginiame plane ir veiklos programoje buvo i5keltas uZdavinys - vieSoje

erdvdje skleisti mokyklos filosofijos, r,izijos ir misijos lgyvendinimo sekmds pavyzdZius.
Tuo tikslu ugdytiniq pasiekimar, netradiciniai renginiai, rnokiniq dalyvavirnas Tarptar.rtiniuose

ir Respublikiniuose konkursuose - f-estivaliuose vie5inami mokyklos ir atskinl mokytojq
socialinese paskyrose,,facebook" ir internetineje svetaineje.

Π SKYRIUS
2018 ⅣlETv VEIKlノOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODlKLIAI

rindiniai praeiusirl metU veiklos rezultatai
Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rezultatai Rezuitatrq vertinirlo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

rvykdytos)

Pasiekti rezultaiai
ir jq rodikliai



1.1.rictoll

patncrystes ir

viesuoslus rvslus.

Vie5inti mokyklos veikl4
ir pasiekimus

,,Facebook" paskyroje

Bendradarbiauti su
Kalvarij os sav ivaldybej e

esaniiomis ir
veikiandiomis
bendruomenemis.

Bus sukurta paskyra ir
informacija vie5inama

,,Facebook" , 2018 m.
III-IV ketr,.

Bus pasiraもメos 4

(keturiOs)Stltartys,

2018 in,II― IV ke梓 .

Pasiraも ytos

bcndradarbiavilllo

sutartys su

JLlngcnЧ ,

2牡stiSkiЧ
,

Alanenyntl ir

Salapcraugio

kaimo
bendruomcncrrlls.

,..racebooli"
puslapis sukurtas
2018-05-16 d. 

"
intbrmacija
vie{inama.

1.1* Sudarlti s4lygas
mokiniq
saviraiSkai
koncer:tine.je
veikloje,
Respublikiniuose
ir
Tarptautiniuose
f^^+l - ,^11., ^,-.-iC:rLi !diiLiiJi)a-

konkursuose.

Ig)ヽ
″endinti mokyklos

veiklos programl.

Pasiripinti

intelektllliniais ir

matcrialil■iais rcsursais.

Bus organizuota lki

10-iesヽゃγkl1 2018

m.H一 IV ketv

Dalyvarrome 5

(penkiuose)
'T'-m+a' '+iair rnooi ailiLs*liiiilivJ!

ir 13 (trylikoje)
Respublikiniuose
festivaliuose -
konkursuose.

1.3.Europos
S4iungos
strukturinirr fondrr
le5u bendrai
finansuojamo
pro.f ekto Nr. 09.1 .3.-

CPVA-R-725-41-
0005 ,.Neformaliojo
Svietimo veikltl
kokybes gerinimas
Kalvarijos meno
mokykloje" Pirkimo
sqlygq, technines
uZduoties, sutardirl
pro.iektq ir kitq
dokumentq
paruoSimas

mokyklos vidaus
patalpq remontui.

Parcntti mokyklos

vidaus patalpЧ rcmonto
dokuillciltLIS.メ史tlikti

vieSuosills pirkirnus

lalkalltis Lietuvos

Rcspublikos vieStjЧ

pirkimu iStatwmo ir

Kalvarttos mCnO

molγЦos vieも 可Ч
pirkiFnЧ  taisykliЧ  ir

rcglalncnto

Bus parengi

dokumelltai ir atlikti

宙eSitti plrkimai 2018

m.II― III kc● .

Kalvarijos meno
mokyklos vie5rlie
pirkimq komisijos
2018 m. geguies
7 d. posedZio
protokolu Nr. I
nr:r:r:i'ai'v i i'ii iiLi

pirkimo
dokumentai.

Per CVP IS
sistem4
paskelbtas
konkursas ir
2018-06-2s d.

pasiralyia
statybos rangos
sutartis.

1.4.Parentti

ncfollllali● o

Vadovautis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir

Bus paren彗 18

(aζtuOni)ugdシTnO
Ir.ieformaliojo
Svietimo ir
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ugdynlo progra鶴 諄

lぶ〉VCllullHllitlょうl alitiS

2018-2019■1.1■1.
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「
lpildanこ lo
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Prttyralll略

igyVCndinimo

IDlanai 20 1 8… 2019
m.m.stlderillll

Kalvarilos nlell()

mOkyk10s tarybos

2018m.gegu20s
29d.protokoliniu

nutanmu

tiイ
rOttlk010 Nr.1)、

Kalvarむ os

savivaldvbes
,rin、 ini、十rnィ)110、

dircktoriaus 201 8

m.licpos 31 d.

lsよymu Nr.V―

318

Pcttvirtinti

Kalvattos mCnO
lllokvklos
パirnt‐ t⌒ rinllcつ rヽ 19

■1.rugp_lllё io 30 d.

:sakvmu Nr.V-21
l.5.Tobuliま ■i

kvaliikaciia

Vadovas igiS prOisini理

芝ini碑,kompctcnc彗諄ir

kv,1:鷹 kЯ oini‡ :geR苺
'11¬

1:

Sudalyvauti

3(trtiuOSC)

kvaliikacttOS kelilllO

rcnginiuose,2018m.

II― iV kctv.

Dalvvauta:

1.3C11111lai C

.Nav]i vadybos
mctodai ttvictimo

lStalgЧ

tob■llilllilllc``

2.Edukaclnenlc

scininare,,Ga｀ so

architcktiratt

3.Selllinttc

,,上ノuOmCn略
apsaugos rclorina:

pokyこ iai ir kaip

jl10s iveikti・

1.6.Stttar,lsギ ygas

lllokytttЧ

kvalittkacilos

kelimui.

IgytaS ttinias I■Okyttta:

pritalkys ugdyi1lo

progmmtt igyVendinilllui.

Visi nlokytttai buS

paskatitrDti tObulinti

savo kompctcncttaS,

,(ヽ lR nl::_iV ketv

MokytⅢ ai saV0

kollapctcncttas

kele 15

(pettid量●C)

u01,1｀ 1111■

scmlnttu.Visi
爵lokvklos



mokyklos
darbuotojai
iSklause higienos

1g[dZiq ir
pirmosios
pagalbos mokymo
specialiq
Drograma.

2. UZduotys, neivykdytos ar [vykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.t.-------------

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

ildoma, iei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos ve klos rezultatams
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Atlikti septyni, mokyklos vykdomo projekto,
vieSieji pirkimai:
1, Modemizavimo darbai.
2.Ugdymo priemoniq jsigijimas (projektorius,).
3,Ugdymo priemoniq isigijimas (pudianiieji
instrumentai).
4. Ugdymo priemoniq isigijimas (dailes priemones).
5. Kompiuterine iranga.
6. Dailes baldq isigijimas.
7. Baldu isieiiimas.

Pagerejo mokyklos materialine baze ir
ugdyrno kokybe.

3 Patvirtintas Kaivarijos meno mokyklos 2018-2019
mokslo metu klasiu (grupiu) skaidius ir dydis.

Padejo tiksliau apskardiuoti ir
pasl<irstyti mokvklos asicnavimus.

3.3.Dalyvauta serninare ,,LR Darbo kodekso norml1
taikymas. Mokytojq etatinio darbo uZmokesdio
sistema"

Taikydarni 5i4 sistem4, mokytojams
buvo apmok bta uL rnokyklos
bendmomenei naudingus darbus.

3.4.Dalyvauta seminare,, Netradiciniai ugdymo
rretodai, siekiant vaiko pasiekimq ir paZangos"

Mokytojai skatinami taikyti
netradicinius ugdymo metodus.
Uedvtiniai seriau isisavina uZduotis.

3,5.ISkiau5klausiaiu darbdavio, darbdaviui
atstovaujandio asmerls, atliekandio darbuotojq
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas,
kompetencii os tobulinimo kurs4.

Atnaujintos Zinios padejo i5vengti
nelairningq atsitikimq, atliekant
mokyklos modernizavimo darbus.

4. Pakoresuotos prae siu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezu tata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduofys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1.----------



5. P rezulta kdant uiduotis llnas

UZduodiq irykdymo apra5ymas
Paiymimas atitinkarnas

langelis
5.1. UZduotys fvykdytos ir vir5iio kai kuriuos slrtartus vertinimo
rodiklius LaOai gcral Ｖ

Ａ

5.2. UZduof-y-s iS esmes ivykdl,tos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. [vykdytos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patel■kinalllai□

5.4. UZduotys neivykdy,tos pagai sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

III SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIIⅦ ASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

lobulinti

nl--^t-r^--i---iiiici\.LUi i us

(Svietimo lstaigos vadovo pareigos; ) (vardas ir pavarde) (datal

IV SKYRIIUS
VERTINIⅣIO PAGRINDI～ lAS IR SIIII,VⅣ IAI

7.Ivertinimas,jo pagrindilllas ir siivmai:  UZduo村 s ivvkdvtOs ir vlrЦ tt kai turiuos sutartus

vcrtininlo lodiklius 3 direktottaus vcikla vcrtinallla labai terai.

壼os こ ″  /`

(mokykloje - mokyklos tarybos

!galiotas asmuo) (para5as) {vardas ir pavarde)

8. fvertinimas, jo ndimas ir siiilvmai:
i .J-

痩ブルat
a j .-.'t.{.:_

一
　

＾

″議 そし みなみ /夕 曜_ィ
(Svietimo lstaigos savininko tgises ir . (para5as)
pareigas leyvenciinani ios institucijos
(daliriinku susirinkimo) lgalioto asmens
pareigos)

Galutinis metrl veiklos ataskaitos ivertinimas

6.1.S nis mokyklos vald
6.2. ir bendradarbiavimas.

 ヽ   ″' u.-
9 e.\-ces --4kt-u

(vardas ir pavarde) (dat⇒



V SKYRIUS
2019 ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

UZduotys Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1, .Europos S4jungos
strukttuiniq fondq le5q bendrai
finansuoj amo proj ekto Nr.
09. 1 .3.-CPV A-R-72s -41 -0005

,,Neformalioj o Svietimo veiklq
kokybes gerinimas Kalvarij os

meno mokykloje" atlikti
numatytus pirkimus ir
atsiskaityti su agent[ra.

Atlikti vie5uosius pirkimus
laikantis Lietuvos Respublikos
vie5qjq pirkimq istatymo ir
Kalvarijos meno mokyklos
vieSqjq pirkimq taisykliq ir
reglamento. Atsiskaityti su
agentrira.

Bus atlikti宙 eSili

pirkimai ir atsiskaitメ a

su agentira 2019 m.III

―IV ketv.

9.2. Suorganizuoti Tarptautini
liaudiSkos muzikos festivali -
konkurs4,, Kankldmis
kankliuokime sutartinE
traukime".

Skatinti mokiniq muzikinE
kDrybing raiSk4. Ugdyti mokiniq
teigiamas muzikos paZinimo ir
dalyvavimo muzikiniame -
kulturiniame gyvenime
nuostatas. Motyvuoti ugdyinius
siekti geresniq ugdymosi
rezultatq.

Bus pakviesta Punsko
(Lenkija),
C erniahovskio (Rusij a)

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

Bus igyvendinama
2019 m. III - IV ketv.

9.3. Parengti neformaliojo
Svietimo ir formalqjf Svietim4
papildandio ugdymo programq

igyvendinimo planus 20 1 9 -2020
m.m

Vadovautis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro patvirtintomis
rekomendacij omi s. Ap svarstyti
mokyklos metodinej e taryboj e,

mokwoiu 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
komponuojamas i5 paveiksleliq,
video failq, teksto ar begandios
eilutes. Bus uZkertamas kelias
nepageidauj amai informacij ai.

BuS igyVCndinta 2019

m.II¨ III ketv.

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



10.1.Sustabd1.tas projekto ,,Neformaliojo Svietimo veiklq kokybes gerinimas Kalvarijos meno
kloie 'finansavimas.

10. iもkieli faktoriai.

Vincas Plikaitis

(Vardas ir pavardё )

ズ√:ノノ tl芝 え́で

(dat→(Svietimo lstaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkirno) igalioto asmens
pareigos)

(Svietimo istaigos vadovo pare (vardas ir pavarde)

SusipaZinau.

ざ∴,´

んだ


