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Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

19 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių muzikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas                                    Sigutis Obelevičius                 

                                                                                     PRITARTA

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                                  Anykščių rajono savivaldybės

                                                                                                              tarybos 2019 m. kovo 28 d.

                                                                                                                    sprendimu Nr. 1-TS-108

ANYKŠČIŲ  MUZIKOS MOKYKLOS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

Anykščių muzikos mokyklos (toliau – mokykla) valdymo struktūra 2018 metams (schema):

Schema. Anykščių muzikos mokyklos valdymo struktūra 2018 m.

____________________________________________________________________________

 

         Mokyklos direktorė – Kristina Vičinienė, 22 metų vadybinis stažas.

Direktoriaus pavaduotoja – Sigita Urbonavičienė, 15 metų vadybinis stažas.

Pedagoginių darbuotojų 21, iš jų 20 darbuotojas dirbo pagal pagrindinių pareigų darbo

sutartis.

Kvalifikacinės kategorijos: 10 – mokytojų metodininkų, 6 – vyr. mokytojai, 5 –

mokytojai.
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Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui

administravimo klausimais – 24 val. Vienas mokytojas kvalifikaciją tobulino per metus vidutiniškai 41

val. Aptarnaujantis personalas per metus kėlė kvalifikaciją iš viso 25 val. Kiekvienas darbuotojas,

grįžęs iš seminaro ar kursų, pasidalino patirtimi.

Nepedagoginių darbuotojų skaičius – 8. 2018 m. pradėjo dirbti kompiuterinių sistemų

specialistas ir 2 nauji mokytojai. 

Patvirtinta 10 pareigybių, laisvų pareigybių nėra.

Už gerus ugdymo rezultatus ir aukštus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose

konkursuose 6 mokytojai apdovanoti Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus padėkos raštais. Du

mokytojai apdovanoti Anykščių rajono savivaldybės Mero padėkos raštais už moksleivių parengimą

šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“. Už XII Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos „Skambantys

kankleliai“ Užpaliuose Utenos r. organizavimą ir kasmetinį dalyvavimą su savo mokiniais 1 mokytoja

apdovanota Utenos rajono savivaldybės Mero padėkos raštu.

Mokyklos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių)

– 13200 Eur, pedagogų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) 5942 Eur. aptarnaujančio

personalo metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) – 6028 Eur.

2018 metais mokykla vykdė šias ugdymo programas: pradinio ugdymo programą (1–4

kl.) – mokėsi 83 mokiniai, pagrindinio ugdymo programą (5–8 kl.) – mokėsi 78 mokiniai, 9 mokiniai

mokėsi pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą, 31 mokinys – pagal muzikos mėgėjų ugdymo

programą, 3 mokiniai mokėsi pagal muzikos mėgėjų (suaugusių) ugdymo programą. Iš viso 2018 m.

mokykloje mokėsi 204 mokiniai.

II SKYRIUS

TURTO VALDYMAS

Mokyklos patikėjimo teise valdomo turto plotas – 1177,89 m2 (Unikalus Nr.4400-0956-

9057), pagal panaudos sutartį Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai perduotų patalpų bendras plotas –

206,62 m2 ( Unikalus Nr.4400-0956-9057). Mokyklos reikmėms naudojamas plotas 971,27 m2.

Ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 20627 Eur.

Per 2018 metus įstaiga įsigijo turto už 19968 Eur.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

Buhalterinių dokumentų tvarkymui ir apskaitai naudojamos Finas, FinAlga, FinNet ir



VSAKIS programos. Pirmnės apskaitos dokumentai tvarkomi Exel lentelių pagalba, gaunami ir

siunčiami elektroniniai dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ Raštinės“

Visi mokyklos dokumentai tvarkomi pagal 2018 m. direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą,

dokumentų registrų sąrašą, kurie parengiami vadovaujantis bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 ir jo pakeitimais,

bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento direktoriaus 2005-08-29 įsakymu Nr.

ISAK-1776 /V-83 ir jo pakeitimais.

Mokyklos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus: siunčiami dokumentai – 83,

gauti – 121, vidaus dokumentų skaičius – 570.

Mokyklos sudarytų elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu,

procentas per biudžetinius metus nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos – 30 proc.

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Mokykla per metus įvykdė 11 viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų už 29,569 tūkst.

Eur. Sudaryta 11 sutarčių.

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ

SISTEMŲ VALDYMAS

Naudojamos 8 informacinės sistemos: Švietimo valdymo informacinė sistema (Mokinių

registras, pedagogų registras), buhalterinės sistemos FINAS, FINALGA, FINNET, VSAKIS,

elektroninis dienynas VERITUS, bibliotekų informacinė sistema LIBIS.

Yra 9 kompiuterinės darbo vietos, naudojama internetinio ryšio sparta 9,7 Mbps.

Interneto ryšio išlaidos per metus 121,68 Eur, kompiuterinės sistemos FINNET, Finas,

FinAlga tvarkymo ir priežiūros išlaidos per metus 608,81 Eur, elektroninio dienyno VERITUS metinės

palaikymo paslaugos 146,48 Eur, dokumentų valdymo sistemos „Kontora. Raštinės“ metinės

palaikymo paslaugos 290,40 Eur.

VI SKYRIUS

VYKDYTA ŠVIETIMO VEIKLA IR PASIEKTI  REZULTATAI

Mokyklos Strateginio plano 2016–2020 metams tikslai:

1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą.



2. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklą, draugišką ir pilietišką

 bendruomenę.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką.

Siekiant įgyvendinti išsikeltus mokyklos Strateginio plano tikslus ir remiantis 2018 metų

veiklos planu, didelis dėmesys buvo sutelktas į mokinių vertybių ugdymą ir stiprios bendruomenės

kūrimą. Skiepijant patriotinę dvasią mokykloje buvo surengtas renginys VI tarptautinis kamerinių

ansamblių konkursas – „Muzikinė akvarelė – 2018“. Rajono bendruomenei pristatytas iškilmingas

koncertas „Mūsų viltys“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Mokyklos bendruomenė

plačiai dalyvavo koncertuose minint svarbias Lietuvai datas: šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“,

TV konkurse „Dainų dainelė – 2018“, respublikinėje kanklininkų stovykloje „Skambantys kankleliai“,

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios minėjimuose ir kt.

Svarbūs rezultatai pasiekti gerinant ugdymo kokybę, aktyvinant metodinę veiklą, keliant

mokytojo kvalifikaciją. Per šiuos metus pakilo mokinių meistriškumo rodikliai. Mokyklos mokiniai

dalyvavo 19-oje respublikinių ir tarptautinių konkursų, tapo prizinių vietų laimėtojais. Surengti soliniai

koncertai, aktyviai dalyvauta rajono kultūrinėje – koncertinėje veikloje, respublikoje rengiamuose

festivaliuose. Mokinių apklausa parodė, kad mokiniams mokykloje mokytis patinka, pamokos įdomios

ir nenuobodžios, mokiniai gerai jaučiasi bendraudami su bendraamžiais ir mokytojais. Jiems patinka

mokykloje mokomi dalykai bei vykstantys renginiai. Siekiant sudominti ir motyvuoti mokinius

mokytis muzikos ir dalintis savo gebėjimais organizuoti tradiciniai koncertiniai, edukaciniai renginiai

įtraukiant tėvus ir mokyklos jaunuosius mokytojus. Tokiuose koncertuose dalyvavo apie 95 proc.

mokinių. Savo pedagogine patirtimi mokytojai dalinosi rengdami metodinius seminarus, atviras

pamokas. Dalyvauta respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe.

Daug dėmesio skyrėme mokymosi aplinkos kūrimui ir ugdymo patrauklumo didinimui.

Įrengtos dvi kompiuterizuotos klasės su aktyviomis klaviatūromis mokiniams, vaizdo ir garso

mokomosios medžiagos demonstravimo priemonėmis naudojant kompiuterines programas,

internetinius puslapius, elektroninius vadovėlius, mokant muzikos istorijos, muzikos rašto ir kultūros

pažinimo bei solfedžio dalykų. Įsigyta 15 naujų muzikos instrumentų ir garso aparatūros.

Labai svarbiu laikome mokyklos bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio muzikos

mokyklomis bei rajono socialiniais partneriais. Dalyvaudami įvairiuose projektuose mokiniai įgyja

vertingos  patirties ir tobulina asmenines kompetencijas



VII SKYRIUS

VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Anykščių muzikos mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė (1 lentelė):

1 lentelė. Anykščių muzikos mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė

Rodiklio pavadinimas Rezultatas

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI

1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas, proc. 100 proc.

1.2. Mokinių, įgijusių pagrindinį muzikos išsilavinimą, dalis -

2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI

2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, dalis 22 proc.

2.2. Mokinių dalyvavimas savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose,

varžybose ir kt., skaičius

105

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 40

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 12

2.5. Tarptautiniuose konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 11

3. PAMOKOS KOKYBĖ

3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius 30

3.2. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius 35

3.3. Integruotos pamokos, skaičius           528

4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS

4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius 50

4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis, proc. 95 proc.

4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 2

4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 1

4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 1

4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis, proc. 20 proc.

4.7. Praleistos nepateisintos pamokos, tenkančios vienam mokiniui, skaičius 6

5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS

5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis,

proc.

30 proc.

5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų

dalis, proc.

-

5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis,

proc.

60 proc.

6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS

6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis, proc. 32 proc.

6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis, proc. 18 proc.

6.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą,

dalis, proc.

100 proc.

6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos 

veiksmingumui įvertinti, dalis, proc. 

0

6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam

mokytojui 

41

6.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis „Kolega–kolegai“),

skaičius

17

6.7. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 2



6.8. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 2

6.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam

vadovui

85

6.10. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės ugdymo aplinkos,

aplinkų mobilumas, skaičius 

2

6.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis, proc. 98 proc.

6.12. Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla įtakojo

mokyklos pažangą, skaičius

8

6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius 10

7. 2017 METŲ MOKYKLOS BIUDŽETAS

7.1. Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, Eur 236 Eur

7.2. Gauta lėšų projektinei veiklai, Eur 4500 Eur

7.3. Lėšų pritraukimas iš kitų galimų finansavimo šaltinių, Eur -

VIII SKYRIUS

 PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS

                Anykščių muzikos mokyklos asignavimų naudojimas pateiktas 2 lentelėje:

2 lentelė. Patvirtintų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę 

klasifikaciją

Planas (Eur) Panaudota (Eur) Pastabos

Biudžeto lėšos 319100 318768

Darbo užmokesčiui 227800 227800

Sodros įmokoms 70600                       

70335

Paslaugos                        

700

                          

666

Pagrindinės priemonės                      20000                      19968 Nupirkta:

2 pianinai, 5 akordeonai

1 kanklės, programinė įranga

Mokinio krepšelio lėšos 16500 16500

Darbo užmokesčiui 13300 13300

Sodros įmokoms 3200 3200

Gauta 2 proc. GPM 236                          169 Nepanaudotos 2 proc. lėšos –

692 Eur.

Šios lėšos yra taupomos

Gauta lėšų projektinei 

veiklai

4500                       4500 VI tarptautinis kamerinių 

ansamblių konkursas 

– „Muzikinė akvarelė – 

2018“ skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

šventei

Spec. programos pajamų                      28900                      28100 Lėšos naudojamos mokyklos 



gauta ūkiui išlaikyti

Prekių ir paslaugų 

panaudojimas, iš jų:

25900 25200

Kvalifikacijos kėlimas 600                          

307

Šildymas 8800                        

7613

Elektra 2000                         

1880

Šiukšlių išvežimas 300                          

188

Ūkinis inventorius 2100                        

3694

Paprasto remonto sąmatos 1100                        

1484

Ryšiai 1200                       

1003

Kitos prekės ir paslaugos 7400                        

7443

Komandiruotės 200                         

61

Transportas 1500                       

512

Vanduo 700                          

1016

Išankstinis apmokėjimas

Pagrindinės priemonės

3000                         

2900

Nupirkta – 2 garso kolonėlės

Rėmėjų lėšos 100

Mokinių vežiojimas, 

transportas

755

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Biudžetinių įstaigų pajamos naudojamos mokyklos ūkio išlaikymui. Iš gyventojų pajamų mokesčio

skiriamos dalies 2 proc. (169 Eur) panaudota mokyklos įvaizdžio kūrimui.

 

Direktorė                                                                                                                        Kristina Vičinienė

PRITARTA

Anykščių muzikos mokyklos tarybos

2019 m. kovo 7 d.

posėdžio protokoliniu

nutarimu (protokolo Nr. MT2-2)
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