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Kalvariia

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istarymo 16 str.2 d. 19 p., Vie5ojo
sektoriaus subjekto metinds veiklos ataskaitos ir vie5ojo sektoriaus subjektq grupes metinds veiklos
ataskaitos rengimo tr,arkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2019 m. vasario l3
d. nutarimu Nr. 135 ,,Del VieSojo sektodaus subjekto metines veiklos ataskaitos ir vie5ojo sektoriaus
subjekrq grupes metin€s veiklos ataskaitos rengimo tvarkos apra5o patvirtinimo", 4 ir 18 p., Kalvanjos
savivaldybes tarybos veiklos reglamcnto, patvirtinto Kalvarijos savivaldybes tarybos 2021 m. kovo 30
d. sprendirnu Nr. T-60,,DcI Kalvarijos savivaldybes tarybos 2014 m.balandLto 24 d. sprendimo Nr.
T-44-1 ,,Ddl Kalvarijos savivaldybes tarybos veiklos reglamento" pakeitimo", 253 p., atsiZvelgdama I
Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2021-03-22 ra5tq Nr. D3-5 ,,Del pritarirno Kalvarijos meno
rnokyklos direktoriaus 2020 n. veiklos ataskaitai", Kalvarijos savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

Pritarli Kalvarijos meno rnokyklos 2020 metq veiklos ataskaitai (pridedama).

Sis sprcnclimas per vien4 m6nesl nuo isigaliojimo dienos gali bhti skundZiamas Lietuvos
administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisves al.36,LT-4420 Kaunas)
Lietuvos Respublikos ikiteisrninio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta
tvarka.

Meras

Parengd

Kalvarij os savivaldybes administraci j os
Svietimo. kultlros ir sporlo skyriaus
ryriausioji specialiste

Marija Kabelkiene
2021-04-02

Vincas Plikaitis

PRITARTA
Kalvarijos savivaldybes tarybos
2021m. balandZio 29 d. sprcndirnu Nr. T-73

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS
ATASr(AITA

2020 METU VEIKLOS

2021-03-22

Kalvarija

1.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai ir svarbiausi !r,vkiai.

Strategini planq igywendinant buvo numat\.ti u2daviniai ir priernones tikslui pasiekti. Mokinrai
pagal savo galirrvbes. buvo sr.rdarytos sqlygos rinktis t-rgdvmo prograrnas. Igyras kompetencijas
taike praktinijc koncertineje. k[rybineje vcikloje. N{ok-vkloje laikomasi pa-urindinir4 mokyklos
verfybiq, wrauja nuoiirdus bendruomenes sanfykiai. pagarba vicni kitien-rs. Tevai aktlwiai dalyvavo
organizuojarnuose mokyklos koncertuose. parodose, Sokiq parnokose ir konceffuose. stebdjo vaikr"l
paZangq, pasickimus, glaudZiai bendravo su mokyojais. Suformuota jauki, esteti5ka mokyklos ir jos
prieigq aplinka.
fgyvendinant 2020 m. veiklos program4 buvo kreiptinas d6mesys k[rybiSkumo, atsakomyb6s,
bendradarbiavimo, pagarbos, tobuldjimo ir profesionalumo vertybcms. Tikslas - SiuolaikiSkq ugdymo
metodq ivairoves kfuybi5kas taikymas nuotolinio darbo ugdyrlo procese. AtsiZvelgiant j Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir spono ministerijos rekomendacijas ,.Del neformaliojo vaikq Svietirno
r.rgdesi

fu formalqii Svietim4 papildandio ugdymo progmmq igyvendinimo epideminds situacijos metu"

mokykloje buvo sudarytas ugdyrno proceso organizavimo nuotoliniu bridu priemoniq planas, ugdymo
organizavimo nuostatos Kalvarijos meno mokykloie 2020-2021 mokslo metais, Kalvarijos meno
mokyklos darbuotojq nuotolinio darbo tvarkos apra5as. Pandemijos metu ugdymo procesas vyko pagal
individualiq ir grupiniq pamokq tvarkaraSdius. Kon-runikavirno priemones: Zoom, el. paStas, Sfope,
Messenger, Facebook, Wiber, pokalbiai telefonu, muzikos ira5q siuntimas ir kt. priemonds.
Nors mokiniai pandcmijos mefu buvo atleisti nuo mokesdio uZ mokslq, tadiau aktyviai dalyvavo
respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose: ,,Kompiuterine Kaledq pasaka", ,,Muzikos burtai

2020", ,,ADATA KORONA", ,,Dainq dainele 2020", ,,Mada lkvepta Covid-i9". Prisidejo prie
pilietiniq akcijq ,,Mes ateinam drqsiai", ,,AtsigrgZk - 2". Koncefiavo Kalvarijos savivaidybes
organizuojamuose renginiuose, mokykloje ir

l.l. Informacija

uZ

jos ribq.

apie veiklos tikslq lgyvendinimq.

ir uZdaviniai, svarbiausi su jais susijg atlikti dartrai.
Tikslai:
L UZtikrinti ugdymo ir Svietimo kokybg, atsiZvelgiant i mokinio irrd.ividualius gebejimus.
2. Tobulinti ugdymo procesq, plediant ugdyiniq menines kompetencijas ir mening veiklq.
1.1.1. Ataskaitinio laikotarpio tikslai

3. Skatinti pedagogus tobulinti dalykines kornpcrencijas.
UZdaviniai:
l. Skatinti ugdytiniq motyvacij4.
2.

Organizuoti koncertus. meninius projektus, parodas ar kitokiq veikl4, sr.rdarant sqlygas

mokiniq saviraiSkai.
Plesti ugdytiniq kompetencijas aktyviai dallwaujant konkursuose, festivaliuose, Lietuvos
moksleivirl dainq Sr,enteje ir kituose renginiuose.
4. Siekti pedagogrl profesinio tobulejimo ir kompetencrjq gilinirno.
5. Vykdyti sklaidq apie mokyklos veikl4.
Ugd)'mo kokyb6s uitikrinimas, ugdymosi pasiekimai ir dalyvavimas renginiuose.

3.

.

Savivaldvbes

i Lietuvos

Tl

Ⅳlo

l. Parodoje ,,Zyd\
paveldo atspindZiai
Kalvarijos Stetle".
2. Pilietineje akcrjoje

l.Respublikiniame
informatikos konkurse
,.Kompiuterine Kaledq
pasaka".

l. Tarptautiniame
virtualiame jaunqlq
dizaineriq konkurse
,,Adata Corona".

1. Koncertas
t6vams, globejams

2.IX tarptafiiniame

2. UZgaveniq
5vent6 ,,Svgskime

,,Mes ateinam
dr4siai".
3.Choreografijos

2. XX tautines muzikos
ansambliq ir orkestrq

mokiniq koncertas
Kalvarijos vaikq

3. MO muziejaus ir Britq
tarybos projekte

tautiniais
instrumentais
konkurse,,Muzikos

lopSelyje-darZelyje

,,Vizualinio mQstymo

Burtai 2020".

,,Zilvitis",,f svedius
pas vaikudius".

mainai mene".
4. Lietuvos vaikq

4. Lietuvos
Nepriklausomybes

moksleiviq televizijos
konkurso,,Dainq dainele"

atk[rimo dienos

III

Sventeje.

5. Respublikiniame

5. Konceftas Liubavo
bendruomenei ,,Mano

skaitmeniniame konkurse
,,lunk Kaledas".
6. Respublikiniame projekte
,,AtsigrgLk - 2".

Tevynd".
6. Kalvanjos

festivalyje,,Trimitatis".

ir

etape.

jaunqjq atlikejq

ir rfipintojams .,Po
du".

UZgavenes kartu".

3.Tarptautines

mokytojo dienos
proga mokykloje
koncertavo Jone
Barbora - smuikas

ir Monika
Laukaityte-Miklovi
ene - fortepijonas.

savivaldybes mokiniq
dailes olimpiadoje.
7. Vasario

l6 d.

Koncertas Akmenynq
bendruomenei.
8. Vasario 16 d.

koncertas Slsninkq
bendruomenei.
9. Vasario 16 d.
koncertas Kalvarijos
kulffiros centre.
10. Sausio 1d.

kanklininkq koncertas
Liubavo
bendruomenei.

o

Materialin6s baz6s gerinimas.
Esame igyvending projektq,.Neformaliojo Svietimo veiklq kokybds gerinimas Kalvarijos meno

mokykloje". Kabinetai aprfipinti Siuolaiki5komis ugdyrno priemonemis, atnaujinta kompiuterine
technika, muzikos instrumentai. Suformuota jauki, estetiSka mokyklos ir jos prieigq aplinka.
Bendradarbiavimo formq ivairove su savivaldytres instifucijomis, bendradarbiavimo
partneriais Lietuvoje ir uZsienyje.
Mokykla palaiko glaudZius ry5ius su Kalvarijos savivaldybes kulturos centru, Kalvarijos
savivaldybes vie5qja biblioteka, Sangrlidos, Akmenynq, Liubavo kaimq bendruomenemis, Nacionaline
Ke menq gimnazija, Jonavos Janinos MiSdiukaites meno mokykla, Kazlq Rldos Rimvydo Ztgaldio

muzikos mokykla, Kedainiq muzikos mokykla, Lazdij\ meno mokykla, Prienq muzikos mokykla,
Alytaus raj. meno ir sporlo mokyklos Daugq skyriumi, Kauno J. GruodZio konservatorijos destytojais
ir moksleiviais, VilkaviSkio muzikos mokykla, Druskininkq meno mokykla, Lenkijos Respublikos
Punsko muzikos mokykla, Rusijos Federacijos e emiachovskio jaunimo kultlros centru.

Mokiniai
metodin6se
pamokose.

ir

mo$rtojai dalyvauja, proginiuose koncertuose, festivaliuose, konkursuose,
konferencijose, kursuose, keidiasi koncertinemis programomis, dalinasi patirtimi atvirose

-

l.2.Veiklos rezultatq vertinimo kriterij

1.

ai :

1.1.2.1. Kiekybiniai

Bendras darbuotojq

Pedagoginiai

Nepedagoginiai

darbuotoiai

darbuotoiai

０４

Administracijos
darbuotoiai

う乙

skaiiius

4

* I3silavinimas: l6 mokyojq su auk5tuoju i5silavinimu; 3 mokytojai su auk5tesniuoju.
* Kvalifikacija: 6 mokyojai metodininkai; 7 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai, I vyr.
koncerhneisteris.
Etatq skaiEius mokykloje.

.

Pedagoginiai
14,8

Administracii a/ dartruotoi ai
つ

o

Etatal

I5 viso:

Pedagogq pagal dEstomus dalykus kvalifikacija.

D6stomi dalykai

Kvalifikacin6 kategorija

I5 viso

mokytojq

Mokytojas

Vyresnysis

Forleuiionas
Pudiamie

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

つ４

2

1

1

2

４

Muzikos istoriia
Muzikos raStas ir

1

︐

I)ailё

Mokytojas
metodininkas
1

2

Muiamie
Akordeonas
Gitara
Dainavimas
Koncertmeisteriai
Choreoerafiia

今４

mokvtoias

1

1

1

1

kult[ros
paZinirnas
ЖL嗣 圧klё s

Smuikas
I5 viso:

1

1

1

1

21

5

6

10

* Mokyklos vadovas ir mokytojai tobulino savo kvalifikacij4 38 dienas.
* Administracijos darbuotojai tobulino savo kvalifikacij4 8 dienas.
* ISlaidos uZ seminarus i5 spec. le5q 460,00 Eur.
-

* Mokiniq skaiiius.
Bendras mokiniu skaiiius

Bendras mokiniu skailius

2017‑2018m.m.

2018‑2019 mo m。
180

183

*2020 metais mokyklq baige 10 mokiniq.

Bendras mokiniu skaidius
2019‑2020m.m.
160

*Neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimai i5duoti 6 mokiniams.
*Kalvarijos meno mokyklos paZymejimai i5duoti 4 mokiniams.

*Mokyklos finansavimas2020 m. (ttkst. Eur)

Patvirtinti asignavimai
(Eur)

I5 viso:

Aplinka

227200.00

Realiai gautos

20201n

2020 nl.

25,75

25,75

20700,00

20700.00

I)eleguotos
Gabiu vaiku skatinimas

14700,00

Pajamos uZ suteiktas paslaugas

14700.00
195,00
12000,00

I5 viso

274820.75

o

2020 rn

227200,40

le5os

Lё ζ
os pavё をёiimui

Mokinio krepielio

Negautos l65os

I65os

195,00
12000,00
274820,15

2020 metais gauta 130,08 Eur paramos 1e5q (pajamq mokesdio 2 procentai).

1.1.2.2. Kokybiniai.
*'Istaigos materialinds bazds pokviiai (uZ suteiktas paslaugas, kiek surinkta, kiek kam
panaudota, kas isigyta, kas del le5q triikumo neigyvendinta):
RvSiai

Transportas

PrekOs

Siukさ lё s

Sildymas

Vanduo

2020m。

2020m。

2020m.

2020m.

2020m.

2020m。

768,53

234,32

3801,81

159、 68

779,98

514.12

Elektra

Paslaugos

Kvalifikacija

ir

Ilgalaikis turtas

Atlyginimai

2020m。
274820,75

2020m。

2020m。

20201n.

2020m。

Sodra
2020m。

914,19

2888. r 2

460,00

3000.00

261300,00

I5 viso

1.1.3. Veiklos rezultatq lyginamoji analiz6.
Per ataskaitini laikotarpi pasiekti reik3mingi materialinds bazes pokydiai, kurie buvo numatyti

strateginiame plane. Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, vykdy.tas tolesnis kryptingas
ugdymo priemoniq ir ugdymo(si) aplinkos kokybes gerinimas visiems ugdymo skyriams. Mokytojai ir
mokiniai buvo skatinami dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose festivaliuose,
panaudojant materialines ir intelektualines le5as. NemaZai i5Siikiq teko patirti igyvendinant nuotolini
ugdymq. Ugdymo kokybe ir atsiskaitymo formos turejo itakos mokiniq Zinioms ir koncertinei veiklai.

-

.

Ugdymo rezultatai.

2020 metais mokiniq pasiekimai:

Rugile Akelyte respublikiniame konkurse ,,Kompiuterine Kaledq pasaka" apdovanota
diplomu, Jok[bas Degutis

III

laipsnio

Il laipsnio diplomu.

IX

tarptautiniame jaunqiq atlikejq tautiniais instrumentais konkurse ,,Muzikos Bsrtai 2020" Aivita
Rutelionyte apdovanota II laipsnio, Auguste Ziurinskaite I laipsnio diplomais.
Milda Dulinskaite uZ kolekcijos ,,ZvaigildLiq dulkes" pristatymq virnraliame tarptautiniame jaunqjq
dizaineriq konkurse ,,Adata Corona" uZeme I viet4.

Vytene Ra5kauskaite, Paulina Alkevidiute, Meilina Kelmelyte, Andrius Lastauskas,
Ramanauskaite, Aura Bingelyte uZ kolekcij4 ,,Spalvotos keliones" uZerne II vietq.

Rasa

Rugile Akelyte uZ kolekcij4 ,,The Esape" uZeme lI viet4.
UZ dallvavimq respublikiniuose konkursuose apdovanoti:
Mi5rus ansamblis uZ dallwavim4 XX tautines muzikos ansambliq ir orkestrq festivalyje ,,Trimitatis".
Skaiste Bieliauskaite, Beta Pauliukonyte, Domantas Budrevidius uZ dalyvavimq Lietuvos vaikq ir
moksleiviq televizijos konkurse ,,Daim1 dainel6" III etape.
Dominykas Pal5is ir Vilius Malinauskas (pirmojo etapo dalyviai ir nurgal6tojai) uZ dalyvavimq
respublikiniame skaitmeniniame konkurse,,llu* Kaledas".

1.I.4. Veiklos rezultatai, pasiekti lykdant savo, kaip asignavimo valdytojo, strategini veiklos
ir 2020 m. mokyklos veiklos programq.
Asignavimai, kurie buvo gauti metq pradZioje, panaudoti tikslingai, isiskolinimq neturejome.
Del COVID-19 epidemijos buvo sumaZinta koncertind veikla, atsisakyta dalies konkursq ir festivaliq.
Ugdymo progmmas mokiniai lsisavino pagal individualias galimybes. Parengtas ir Kalvarijos
savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintas Kalvarijos meno mokyklos 2021-2024 met4
strateginis planas. Korupcijos prevencijos programos priemoniq planas 2020-2022 metams. 1, 2
procentq GPM (Gyventojq pajamq mokesdio) gautq pagal LR labdaros ir paramos fstafym4 gavimo,
plan4

apskaitos ir panaudojimo tvarkos apra5as.
1.2. Planuojami veiklos pokyiiai.

Pagal turimus materialinius
foto grafij

o s ugdymo programas.

PRITARTA
Kalvarijos meno mokyklos
tarybos posedyje,
2021 m. kovo 15 d., protokolas Nr. 2

ir

intelektualinius resursus planuojame paruo5ti keramikos ir

