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PATVIRTINTA                                                                                          

Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus                                                                                      

2020 m. gegužės 12 d. įsakymu V-22 

 

VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ 2019 M. ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI 

 

RODIKLIS 

 

RODIKLIO  ASPEKTAI  

 

RODIKLIO  ĮSIVERTINIMO/VERTINIMO PAGRINDIMAS 

I. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS SRITIS 

1. Ugdymosi tikslai, 

pasiekimai ir jų 

vertinimas * 

 

1.1. Ugdomos vaikų bendrosios ir 

dalykinės (profesinės) 

kompetencijos. 

1.2. Vaikai ir tėvai žino 

planuojamus ugdymo tikslus. 

1.3. Teikėjas naudoja 

individualios vaiko pažangos, 

pasiekimų atpažinimo ir pažangos 

vertinimo sistemą. 

1.4. Vaikui, baigusiam 

neformaliojo vaikų švietimo 

programą, išduodamas 

pažymėjimas, kuriame nurodomos 

jo įgytos kompetencijos. 

Vidutiniškas lygis: 

1.1. Dominuoja dalykinių (profesinių) kompetencijų ugdymas: ugdomojoje veikloje ryški 

orientacija į muzikos instrumento valdymo išmokimą, įvairių muzikinių kūrinių atlikimo 

specifiką ir pan. Bendrųjų kompetencijų ugdyme didžiausias dėmesys skiriamas komunikavimo 

ir socialinių kompetencijų ugdymui (2019 m. veiklos plano 3.2. uždavinys Formuoti kultūrinio 

tapatumo nuostatas).  Dermės buvimas tarp bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo - 

epizodiškas.  

1.2. Yra pavyzdžių, kai mokytojas kartu su mokiniu įsivardija  individualius ugdymo tikslus 

(žr. pamokų stebėjimo aprašai). Mokiniai ir tėvai visada turi galimybę internetinėje svetainėje 
http://www.vmm.lt/ iš strateginio, veiklos, mėnesio planų, ugdymo programų sužinoti 

planuojamus ugdymo tikslus. Taip pat organizuojami tėvų susirinkimai (tiek pagal 

mokomuosius dalykus, tiek bendri), kurių metu plėtojamas informacijos pateikimas apie 

planuojamus ugdymo tikslus (Mėnesio veiklos planuose: Mokytojos V. Saldukaitienės II 

instrumento (fortepijono) mokinių koncertas tėvams - 2019-05-14; Mokytojos D. Matulaitienės 

mokinių koncertas tėvams - 2019 m. gegužės mėn.; Mokytojos J. Stankevičienės mokinių 

koncertas tėvams - 2019-06-11; Choreografijos skyriaus tėvų susirinkimas - 2019-09-03; Tėvų 

susirinkimas (2019-12-14): 

• Pranešimas „Gripas: priežastys ir pasekmės“ (Vilkaviškio r. sav. VSB visuomenės 

sveikatos specialistė Edita Jankienė); 

• Pranešimas „Lankomumo duomenys; elektroninis dienynas Veritus“ (Fortepijono MG 

vadovė Lina Rekevičienė) ir kt. 

1.3. Vieningos vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemos 
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mokykloje nėra. Kiekvienas mokytojas taiko atskirus metodus, tačiau taikymas - epizodiškas. 

1.4. Vaikui, baigusiam neformaliojo vaikų švietimo programą, išduodamas pažymėjimas (kodas 

9201). Pažymėjime nurodomos tam tikros srities FŠPU dalykinės kompetencijos, o baigusiems 

NU programą ar jos dalį išduodamas Mokyklos nustatytos formos pažymėjimas (kodas 001). 

Pažymėjimų pavyzdžiai: 
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2. Asmenybės 

augimas, siejant 

ugdymą su gyvenimu 

* 

 

 

2.1. Vaikas geba išsikelti 

asmeninius tikslus, įgyja naujų 

gebėjimų bei vertybinių nuostatų. 

2.2. Ugdymo procesas 

planuojamas taip, kad vaikas 

galėtų pasidžiaugti savo 

pasiekimais, gebėtų įveikti 

nesėkmes. 

Aukštas lygis: 

2.1. Mokiniai tiek individualių, tiek grupinių užsiėmimų metu mokytojo padedami, 

orientuojami išsikelia asmeninius tikslus. Mokymasis organizuojamas remiantis 

konstruktyvizmo principu: turimi gebėjimai papildomi naujais, formuojamos ir/ar stiprinamos 

įvairios nuostatos: Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019 m. veiklos planas, uždavinys 3.2. 

Formuoti kultūrinio tapatumo nuostatas ir pan. Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne 

vien į apibrėžtus programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales 

bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu 

(Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo plano 30 punktas).  

2.2. Mokiniui sudaromos galimybės pademonstruoti turimus gebėjimus įvairių koncertų, 

festivalių ir pan. muzikinių renginių metu (XX tarptautinis muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų 

kamerinio muzikavimo festivalis ,,Garsų išdaigos“ (2019-05-18); Vilkaviškio mokinių 

pučiamųjų orkestro koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (2019-03-

10). Mokytojai formuoja nuostatą, kad ne laimėjimas yra svarbiausias, o galimybė dalyvauti. 
Tokiu būdu skatinamas sėkmės kriterijus, ugdomas vidinis poreikis tobulėti, keliama mokinių 

motyvacija. Įvertinant pažangą tikslui pasiekti, mokykloje mokiniai skatinami, vadovaujantis 

mokinių motyvacijos skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2013 m. vasario 5 d. Vilkaviškio 
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muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-8. (Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019 – 2020 

mokslo metų ugdymo plano 30 punktas). 

3. Grįžtamasis ryšys * 

 

 

3.1. Teikėjas reguliariai planuoja 

ir vykdo refleksijas su vaiku apie 

ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei 

pažangą. 

3.2. Teikėjas reguliariai aptaria 

vaiko ugdymo(si) eigą, 

pasiekimus bei pažangą su tėvais 

(globėjais / rūpintojais);  

Vidutiniškas lygis: 

3.1. Refleksijos su vaiku apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą planuojamos ir 

įgyvendinamos akademinių koncertų metu. Laikantis vertinimo, įsivertinimo ir grįžtamojo ryšio 

principų pažymys rašomas bendru mokytojo, mokinio ir vieno iš tėvų (globėjų / rūpintojų) 

atsižvelgiant į mokytojo prigimtines galias ir pažangą. Taip pat šie procesai užtikrinami ir 

klasės koncerto tėvams metu.  

3.2. Dažniausiai  ugdymo(si) eiga, pasiekimai bei pažanga yra aptariami tėvų susirinkimuose 

(Mėnesio veiklos planuose: Mokytojos V. Saldukaitienės II instrumento (fortepijono) mokinių 

koncertas tėvams - 2019-05-14; Mokytojos D. Matulaitienės mokinių koncertas tėvams - 2019 

m. gegužės mėn.; Mokytojos J. Stankevičienės mokinių koncertas tėvams - 2019-06-11; 

Choreografijos skyriaus tėvų susirinkimas - 2019-09-03 ir pan. Iškilus poreikiui su tėvais 

(globėjais/rūpintojais) kalbamasi čia ir dabar naudojant informacines komunikacines priemones 

arba/ir susitikus. 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMO SRITIS 

4. Mokytojo 

kvalifikacija ir 

nuolatinis tobulėjimas 

* 

 

1. 4.1. Mokytojų kvalifikacija 

atitinka teisės aktuose numatytus 

reikalavimus. 

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina 

bendrąsias ir specialiąsias 

(dalykines ir didaktines) 

kompetencijas. 

Aukštas lygis: 

4.1. Visi dirbantys pedagogai turi reikalingą kvalifikaciją. 

4.2. Mokytojai bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas tobulina tiek mokyklos 

bendruomenėje, tiek išvykstant už mokyklos ribų. Dalyvaujama įvairaus turinio ir formos 

mokymosi renginiuose: Praktinis užsiėmimas (visiems mokytojams)„Konstruktyvus grįžtamasis 

ryšys“ (2019 m. balandžio 19 d.); Edukacinė išvyka „Edukacinių erdvių panaudojimo ugdymui 

patirtis Lenkijos švietimo įstaigose“ (2019 m. rugsėjo 11-12 d.); Respublikinė konferencija 

„Fortepijono    pamokos    XXI    a. muzikos    mokykloje. Etiniai    ir psichologiniai    ugdymo    

proceso aspektai“ (2019 m. lapkričio 6 d.) ir kt. (daugiau žr. mėnesio veiklų planuose). 

5. Veiklų 

prieinamumas  

 

5.1. Nuolat vertinamas ugdymo 

paslaugų poreikis, koreguojama 

paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų 

teritorinis prieinamumas. 

5.2. Sudarytos ugdymo galimybės 

vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, socialinę 

atskirtį patiriantiems ar rizikos 

grupės vaikams. 

5.3. Taikoma aiški ir lanksti  

Aukštas lygis: 

5.1. Ugdymas vykdomas pagal Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  muzikinio  formalųjį  švietimą  

papildančio ugdymo  ir  šokio  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo  programas, 

patvirtintas Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  direktoriaus  2015  m.  birželio  16  d.  įsakymu  

V-39“, Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  ankstyvojo  muzikinio  ugdymo  programas,   

patvirtintas Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  direktoriaus  2017  m.  rugpjūčio  18  d.  įsakymu  

Nr.  V-40, Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  muzikos  ir  šokio  neformalaus  ugdymo  

programas, patvirtintas Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-58. Programos parengtos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Rekomendacijų dėl meninio 
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paslaugų kainodara. 

      5.4. Reguliariai atnaujinama ir 

pateikiama išsami informacija 

apie teikiamas švietimo paslaugas. 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“. 

Programų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo 

programas besimokančių vaikų ir jaunimo muzikos, šokio kompetencijas. Ugdymas taip pat 

vyksta - Kybartų filiale (antram korpuse) ir prieinamas aplinkinių kaimo teritorijų mokiniams, 

užtikrinamas mokinių nemokamas pavėžėjimas iš atokesnių rajono vietovių (derinamas ir 

tvarkaraštis). 

5.2. Dėl tinkamų patalpų trūkumo bei specialistų nebuvimo ugdymo galimybės vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių nėra sudarytos. Socialinę atskirtį patiriantys mokiniai 

yra atleidžiami nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą. 

5.3. Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara. 2015 m. birželio 26 d. Nr. B-TS-90 

Vilkaviškio rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu: 

• Nustatyti 12 Eur mokesčio dydį už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

• Atleisti nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą neįgalius ir socialines pašalpas 

gaunančių šeimų vaikus. 

• Mažinti mokesčio dydį 30 procentų už teikiamą neformalųjį švietimą, jei iš tos pačios 

šeimos muzikos mokykloje mokosi 2 ir daugiau vaikų ir vaikams, kurie yra Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituotų tarptautinių ir respublikinių konkursų 

nugalėtojai. 

5.4. Išsami informacija apie teikiamas švietimo paslaugas yra pateikiama reguliariai 

organizuojant tėvų susirinkimus tiek visuotinius, tiek pagal programas (2019-11-14 

organizuotas visuotinis mokinių tėvų susirinkimas: 
•Pranešimas „Gripas: priežastys ir pasekmės“ (Vilkaviškio r. sav. VSB visuomenės sveikatos 

specialistė Edita Jankienė); 

•Pranešimas „Lankomumo duomenys; elektroninis dienynas Veritus“ (Fortepijono MG vadovė 

Lina Rekevičienė); Mokytojos V. Saldukaitienės II instrumento (fortepijono) mokinių 

koncertas tėvams - 2019-05-14 ir kt. 

Nuolat atnaujinama  mokyklos interneto svetainė, kurioje pateikiama kontekstuali veikimui 

informacija. Organizuojami koncertai visuomenei: Mokslo metų atidarymo šventė KC;  

Europos paveldo dienos’ 19 Paežerių dvare; Renginys Kybartų geležinkelio stotyje ,, Traukinio 

bėgiais atgal – Kybartų geležinkelio stoties komplekso istorija 1857 – 2019 m.“;  Kalėdiniai 

koncertai tėvams(globėjams) ir pan. Atnaujinta informacija pateikiama ir el. paštu, telefonu, 

elektroninio dienyno pagalba ir kt. Taip pat bendruomenėje yra susitarta, kad kiekvienas 

mokytojas per mokslo metus suorganizuos ne mažiau nei vieną tėvų susirinkimą-koncertą. 



6 
 

6. Ugdymo programa 

ir ugdymo planas* 

 

6.1. Ugdymo programa / planas 

yra nuosekli ir logiška, parengta 

vadovaujantis teisės aktais. 

6.2. Ugdymo programos / planai 

atnaujinamos ar koreguojamos 

atsižvelgiant į kintančius 

poreikius. 

6.3. Ugdymo programoje / plane 

numatytose veiklose vyrauja 

aktyvūs (įtraukiantys)  ugdymo 

metodai. 

Vidutiniškas lygis: 

6.1 Muzikos mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis „Bendrųjų iš valstybės ar  

savivaldybių  biudžetų  finansuojamų  neformaliojo  švietimo  programų  kriterijų  aprašu“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr. ISAK991, „Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  muzikinio  formalųjį  švietimą  papildančio 

ugdymo  ir  šokio  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo  programomis“, patvirtintomis 

Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  direktoriaus  2015  m.  birželio  16  d.  įsakymu  V-39“, 

„Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  ankstyvojo  muzikinio  ugdymo  programa“,   patvirtinta 

Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  direktoriaus  2017  m.  rugpjūčio  18  d.  įsakymu  Nr.  V-40, 

„Vilkaviškio  muzikos  mokyklos  muzikos  ir  šokio  neformalaus  ugdymo  programomis“, 

patvirtintomis Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

V-58. Ugdymo planas yra logiškas ir nuoseklus, užtikrinantis ugdymo pasirinkimo įvairovę: 

pateikiama praeitų mokslo metų analizė, rengimo ir įgyvendinimo pagrindas, turinys, aptartas 

proceso organizavimas, mokyklos ugdymo aplinka, pasiekimų ir pažangos vertinimas ir kt. Tais 

pačiais principais vadovaujantis parengtos ir viešai publikuojamos ugdymo programos. 

6.2. Ugdymo programas/planus stengiamasi atnaujinti ir koreguoti atsižvelgiant į kintančius 

poreikius. 

6.3. Ugdymo programoje/plane numatytose veiklose nevyrauja  aktyvūs (įtraukiantys) ugdymo 

metodai. Daugiau yra mechaninį išmokimą skatinančių, išmokimu stebint pasižyminčių metodų 

pavyzdžių. Pastaba. Reikalinga aktyvaus (įtraukiančio) metodo sampratos plėtra organizuojant 

mokymąsi su mokytojais. 

7. Personalo vadyba 

 

7.1. Mokytojų kaita vykdoma 

tiek, kiek būtina užtikrinti 

ugdymo poreikius. 

7.2. Aiški tvarka ir procedūros dėl 

mokytojų pavadavimo, darbuotojų 

paieškos ir įdarbinimo. 

7.3. Veikia darbuotojų 

motyvavimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo skatinimo sistema, 

sudaromos sąlygos nuolatiniam 

mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymui. 

7.4. Veikia mechanizmai, 

užtikrinantys personalo patirties 

Vidutiniškas lygis: 

7.1. 2016 m. – 2020 m. m.  laikotarpyje  mokytojų kolektyvą papildė elektrinės gitaros, 

mušamųjų, choreografijos, pučiamųjų instrumentų, smuiko dalyko specialistai. Ugdymo 

procesas mokykloje tampa įvairesnis, įdomesnis, pritraukiantis daugiau mokinių. Užtikrinantis 

ugdymo poreikius. 

7.2. Parengtos Vilkaviškio muzikos mokyklos Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos muzikos 

mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-87 ir  papildymu. Šiose 

Taisyklėse numatyta aiški tvarka ir procedūros dėl darbuotojų pavadavimo, paieškos ir 

įdarbinimo. 

7.3. Vilkaviškio muzikos mokyklos Darbo tvarkos taisyklėse apibrėžta darbuotojų motyvavimo 

ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo tvarka.   

7.4. Organizuotos gerosios patirties dalybos: Gerosios patirties sklaida ,,J. S. Bacho klavyrinė 

muzika fortepijono pamokoje“; Praktinis užsiėmimas (visiems mokytojams)„Konstruktyvus 

grįžtamasis ryšys“; gerosios patirties sklaida „Bendradarbiavimas tarp MG grupės mokytojų“; 
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perdavimą ir potencialo 

panaudojimą. 

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi 

gerai, mikroklimatas teigiamas. 

diskusija „Pamokos stebėjimas – viena iš kolegialaus mokymosi galimybių“; parengtas 

Kolegialaus mokymosi pamokų metu aprašas, adaptuota pamokos stebėjo forma pagal Geros 

mokyklos koncepciją; kiekvieną mėnesį – tinklinė (pagal metodinės grupės partnerystę) 

pamokų stebėsena; direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodininkė stebėjo ir teikė 

grįžtamąjį ryšį 11 pamokų (parengtos pamokos stebėjimo formos su patarimais dėl tobulinimosi 

krypčių).  

7.5. Vadovaujantis vidaus įsivertinimo duomenimis (žr. 2 lentelėje) (2018 m.) pateikiama 

išvada: Apibendrintoje lentelėje matome neatitikimų tarp įvardintų teiginių. Kaip privalumas 

įvardijami geri santykiai tarp mokinių, mokytojų bei tėvų, kurie įvardijus trūkumus (stinga 

tarpusavio susikalbėjimo tarp mokytojų, mokytojų ir mokyklos vadovų; aktyvesnio tėvų 

įsitraukimo į mokyklos kultūrinį gyvenimą) yra paneigiami. Formuojasi išvada, kad galimai 

vienu atveju pateikiami tikėti atsakymai, kitu – išryškėja tikrosios, neigiamumo jausmu 

pagrįstos nuostatos, todėl aktuali veiklos kryptis – mokyklos bendruomenės mikroklimato 

kūrimas.  

 

 
8. Bendradarbiavimas 

ir bendravimas 

 

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia 

bendruomenę, ypač tėvus 

(globėjus, rūpintojus) į veiklų 

planavimą.  

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras 

bendradarbiavimui su kitais 

partneriais. 

8.3. Kartu su bendruomenės 

Vidutiniškas lygis: 

8.1.  Organizuotas metodinės tarybos susirinkimas „2019 -2020 m. m. mokymosi kryptys“. 

Vėliau metodinių grupių vadovai  organizavo susitikimus su savo grupės pedagogais, kurių 

metu buvo planuojamas veikimas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į veiklų planavimą nėra labai 

įtraukiami, daugiausiai dėmesio skiriama įtraukčiai tėvų ir visuotinių tėvų susirinkimų metu. 

Metodinių grupių susirinkimų metu pedagogai atstovauja ir savo mokinių nuomones dėl veiklų 

poreikio, korekcijų ir pan. Šie informaciją iš mokinių susirenka pasirinktais būdais: pokalbis, 

anketa ir pan.  
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nariais nustatomas ugdymo 

priemonių, edukacinių aplinkų 

kūrimo poreikis. 

8.4. Bendruomenė turi galimybę 

vertinti ugdymo paslaugų kokybę 

ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti. 

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais: bendradarbiaujama su 

įvairių paslaugų teikėjais: Vilkaviškio r. sav. VSB visuomenės sveikatos biuras (specialistės 

skaitė pranešimus ir vedė aktyvią veiklą apie gripą tėvų susirinkimo metu, 2019-11-14; buvo 

dalyvaujama Gusevo miesto šventėje (gegužės mėn.); nuolat bendradarbiavimo sąlyčio taškų 

atrandama su Vilkaviškio kultūros centru; įgyvendinamas projektas ,,Muzikos garsų šalis“ kartu 

su Vilkaviškio pradine mokykla (gegužės mėn.); dalyvaujama su merginų choru ir VMM 

liaudies dainų ir šokių ansambliu ,,Siaustinis“ mišiose Kybartų Eucharistinio išganytojo 

bažnyčia (2019-05-05); realizuota pasaka „Baltas pieštukas“ su Vilkaviškio vaikų lopšeliu-

darželiu „Buratinas“ (2019-03-07) ir kt. 

8.3. Ugdymo priemonių, edukacinių aplinkų kūrimo poreikis aptariamas  mokytojų tarybos 

posėdžiuose, yra sudarytos galimybės individualiai išsakyti poreikį vadovui, 2 kartus per metus 

direktoriaus pavaduotoja ūkiui renka informaciją iš kiekvieno pedagogo apie edukacinių 

priemonių reikalingumą. 

8.4. Su pedagogais organizuotos focus grupės, įvertinti įvairiems veiklos rodikliais: 

Focus grupės diskusija: 

• Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu; 

• Grįžtamasis ryšys; 

• Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika; 

• Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas. 

Tėvai turi galimybę išsakyti nuomonę tėvų susirinkimų metu, iškilus poreikiui – paskambinti ar 

parašyti el. laišką. Mokinių nuomonė renkama ugdymo proceso metu. 

9. Ugdymo 

individualizavimas * 

 

9.1. Mokytojas skatina ugdytinius 

išsikelti asmeninius tikslus ir 

atpažinti pažangą jų siekiant.  

9.2. NVŠ teikėjas turi, vykdo, 

pritaiko programas, pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

9.3. Ugdymo procesas yra 

individualizuotas ir lankstus, esant 

tam tikroms situacijoms gali vykti 

ne pagal išankstinį planą, tačiau 

veiklos dera su planuotu turiniu. 

Vidutiniškas lygis: 

9.1. Mokytojas organizuojamuose procesuose skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir 

atpažinti pažangą jų siekiant nuolat. 

9.2. Dėl tinkamų patalpų trūkumo bei specialistų nebuvimo ugdymo galimybės vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių nėra sudarytos, todėl NVŠ tiekėjas neturi ir nevykdo 

programų, pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 

9.3. Ugdymo procesas yra individualizuotas ir lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu. 

III. UGDYMO(SI) APLINKOS SRITIS 
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10. Fizinė ugdymo(si) 

aplinka ir priemonės * 

 

10.1. Ugdymo erdvės yra 

saugios.  

10.2. NVŠ teikėjas turi ugdymo 

programų specifikai pritaikytas 

aplinkas. Jei patalpose vykdomos 

kelios programos, erdvės lengvai 

pritaikomos pagal programos 

specifiką. 

10.3. Ugdymui organizuoti 

turima reikalinga įranga ir 

priemonės, kurios atitinka 

programos turinį ir ugdytinių 

amžių. 

10.4. Patalpos pritaikytos 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

10.5. Įrengtos poilsio ir 

bendravimo zonos. 

10.6. Vaikai patys dalyvauja 

kuriant ugdymo aplinką. 

Žemas lygis:  

Pastaba: 2-uoju 2019-2023 m. strateginiu tikslu ir uždaviniais yra įvardijama: 2. Užtikrinti 

patrauklią ir saugią ugdymo (si) aplinką.     

2.1. Siekti, kad mokykla viename pastate turėtų moderniai įrengtas patalpas ir kamerinę 

koncertų salę, kur galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. 

2.2. Siekti pilnos muzikos mokyklos pastato renovacijos. 

2.3. Pagal galimybes atnaujinti antrojo korpuso patalpas. 

2.4. Gerinti mokyklos materialinę bazę. 

10.1. Įstaigoje yra erdvių, kurias galima vadinti saugiomis, tačiau kalbant apie šį aspektą 

problemiškumo yra daug.  

10.2. NVŠ teikėjas  iš dalies turi ugdymo programų specifikai pritaikytas aplinkas. Šios 

aplinkos funkcionalumu nelabai pasižymi, yra su estetiškumu susijusių problemų, daug 

problemiškumo su aplinkos estetika,  garso izoliacija ir pan.  

10.3. Ugdymui organizuoti turima reikalingos įrangos ir priemonių, kurios atitinka programos 

turinį ir ugdytinių amžių, tačiau ryškus ir priemonių trūkumas, nusidėvėjimas.  

10.4. Patalpos nėra pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

10.5. Poilsio ir bendravimo zonos nėra įrengtos. 

10.6. Yra pavyzdžių, kai mokyklos patalpos yra dekoruojamos mokinių darbais, tačiau 

dominuoja bendrakūros aplinkų atžvilgiu nebuvimas.  

11. Psichologinė 

aplinka * 

 

11.1. Kuriama ir palaikoma vaiko 

emocinį ir intelektualinį ugdymą 

skatinanti aplinka. 

11.2. Vaikų, mokytojų ir vadovų 

tarpusavio santykiai grindžiami 

pagarba ir pasitikėjimu. 

11.3. Vaikas turi galimybę rodyti 

iniciatyvą, jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais, gali 

išreikšti savo nuomonę. 

Aukštas lygis: 

11.1. Kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka. 
Mokiniui sudaromos galimybės pademonstruoti turimus gebėjimus įvairių koncertų, festivalių 

ir pan. muzikinių renginių metu (XX tarptautinis muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų 

kamerinio muzikavimo festivalis ,,Garsų išdaigos“ (2019-05-18); Vilkaviškio mokinių 

pučiamųjų orkestro koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (2019-03-

10). Mokytojai formuoja nuostatą, kad ne laimėjimas yra svarbiausias, o galimybė dalyvauti. 

Emocinės problemos sprendžiamos čia ir dabar. 

11.2. Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu. 

Suburti ir aktyviai koncertuojantys muzikiniai kolektyvai (akordeonininkų orkestras, 

pučiamųjų instrumentų orkestras, dainų ir šokių ansamblis „Siaustinis“, šokių kolektyvai, 

instrumentiniai ansambliai) reprezentuoja Vilkaviškio kraštą šalyje ir už jos ribų; nuolatinis 

gausus Mokyklos mokinių dalyvavimas respublikinėse dainų šventėse (apie 50 proc. visų 

mokinių); Atlikus SSGG analizę, stiprybe įvardinamas  •Teigiamas mokinių ir mokytojų 

santykis (žr. Strateginis planas). 
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11.3. Vaikas turi galimybę rodyti iniciatyvą, jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, gali 

išreikšti savo nuomonę. Mokinių motyvacija skatinama, įtraukiant juos į muzikinių kolektyvų 

veiklą (akordeonininkų orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras, dainų ir šokių ansamblis 

„Siaustinis“, šokių kolektyvai).  

IV. LYDERYSTĖS IR VADYBOS SRITIS 

12. Vizija, misija, 

tikslai 

 

12.1. Teikėjo misija, vizija, 

filosofija ir tikslai atliepia 

nacionalinius ir savivaldybės 

strateginius dokumentus bei teisės 

aktus, reglamentuojančius NVŠ 

nuostatas. 

12.2. Darbuotojai žino veiklos 

tikslus, pripažįsta ir prisiima 

atsakomybę už jų įgyvendinimą. 

Aukštas lygmuo: 

12.1. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (2015), Švietimo 

strategijos (2013-2022) nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija (2015), Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija (2012), Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. strateginiu plėtros 

planu, Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatais, mokyklos strateginiu veiklos planu 2019-

2023 m., kitais teisės aktais. 

12.2. Darbuotojai dalyvauja mokyklos veiklos planavime (strateginis, metų, mėnesių ir ugdymo 

programos), todėl veiklos tikslai ir atsakomybė už juos jiems yra savastis. 2019 m. rugsėjo 13 

d. organizuotas metodinės tarybos susirinkimas „2019 – 2020 m. m. mokymosi kryptys“.  

13. Duomenimis 

grįstas sprendimų 

priėmimas 

 

13.1. Tyrimų, anketų, 

į(si)vertinimo ir kt. duomenys 

naudojami veikloje, remiantis jais 

tobulinamos ir kuriamos naujos 

ugdymo programos, gerinama jų 

kokybė. 

13.2. Duomenys naudojami 

tobulinant NVŠ teikėjo strategiją, 

metinius veiklos ir ugdymo 

planus. 

13.3. NVŠ teikėjo biudžetas ir 

materialiniai ištekliai tvarkomi 

skaidriai ir tikslingai, laikantis 

teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

Aukštas lygmuo: 

13.1. Atliktas įsivertinimas po pamokų stebėjimų metodinėse grupėse – bendradarbiaujant 

visoms metodinės grupėms parengtas straipsnis „Mokymasis pamokų stebėjimo metu“. 

Duomenys panaudoti pamokos kokybės tobulinimui. Atlikta mokymosi rezultatų analizė 

mokinių konkursų, koncertų, projektinių veiklų ir kt. metu: dalyvauta daugiau nei 30 įvairių 

konkursų/festivalių, konkursų tai lėmė sumažėjusį muzikinių, techninių klaidų skaičių, 

padidėjusią mokinių mokymosi motyvaciją. Iki šios analizės kiekvienais metais buvo atliekami 

vidaus veiklos įsivertinimai pagal rodiklius, sudarytus pagal Vilkaviškio muzikos mokyklos 

mokytojų tarybos sprendimą. Šių duomenų dėka buvo nustatomi veiklos prioritetai.  

13.2. Įstaigos strateginiame plane, metiniame, ugdymo planuose yra pateiktos buvusios veiklos 

analizės, kurių pagrindu  bei remiantis kitais kontekstualiais duomenimis yra numatomos 

veikimo kryptys. Esant poreikiui, atliekamos planų korekcijos (daugiau informacijos žr. 

minėtuose planuose). 

13.3. NVŠ teikėjo biudžetas ir materialiniai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis 

teisės aktų nustatytų reikalavimų: audito metu: Audito ataskaita dėl Vilkaviškio muzikos 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo ir darbo užmokesčio lėšų panaudojimo, lėšų, 

panaudotų turtui įsigyti, finansinių ir biudžeto rinkinių už 2017 metus vertinimo (2018-06-29 

Nr. (1.4) Kt-4-7: „Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių 

turėti įtakos metiniams ataskaitų rinkiniams, nenustatyta. Įstaigos 2017 metų finansinių 
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‚ 

ataskaitų rinkiniai parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais 

teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius; 2017 metais Įstaigoje 

valstybės lėšų ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, jų naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimams  ir neekonomiškumo valstybės lėšų ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo atvejų nenustatyta“.  


