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RODIKLIO  ASPEKTAI  

 
RODIKLIO  ĮSIVERTINIMO / VERTINIMO PAGRINDIMAS 

I. UGDYMO 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. 

1.1.1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (toliau – Mokykloje) vykdomos 

neformaliojo vaikų švietimo muzikos ir dailės programos. Mokosi 177 mokiniai. 

Mokiniai, mokydamiesi pradiniame (4 metai) bei pagrindiniame (4 metai) ugdyme, 

įgyja dalykinių  (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, 

iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės) bei profesinių (muzikinės, dailės)  

kompetencijų. Pagal Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 

V-48 patvirtintas rekomendacijas Mokykla siūlo 10 formalųjį švietimą papildančio 

meninio ugdymo programų: fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, klarneto, 

saksofono, fleitos, varinių pučiamųjų instrumentų, chorinio dainavimo, pradinio 

dainavimo, kuriose dar mokoma ir bendrųjų dalykų – muzikos kultūros ir rašto 

pažinimo, solfedžio, antrojo muzikos instrumento, muzikos istorijos, 

pasirenkamųjų (solinio dainavimo, dirigavimo ir kt.) dalykų.  Dailės skyriuje 

siūloma bendroji dailės programa: pradinio (3 metai) ir pagrindinio (4 metai), kur 
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mokomasi piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos, skulptūros, keramikos ir 

pasirenkamųjų dalykų (kompiuterinės grafikos ir tekstilės ir kt.).  

1.2.1. Mokykla, vykdydama savo veiklą, pasitelkdama tėvus ir vaikus, nuolat 

įsivertina ugdymo kokybę. Mokykla apie savo veiklą informuoja mokinius, tėvus 

vadovaudamasis „Mokinių tėvų informavimo tvarkos aprašu“. Ugdymo tikslai 

aptariami sudarant mokymosi sutartis su mokykla. Mokykla kasmet atsiskaito 

steigėjui. Informacija apie ugdymo tikslus skelbiama Mokyklos interneto 

svetainėje www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

1.3.1. Mokykloje yra susitarta dėl mokinio individualios pažangos, direktoriaus 

įsakymu patvirtintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

Informacija apie taikomą dalyko vertinimą pateikta kabinetų informaciniuose 

stenduose. Visi mokytojai taiko formuojamąjį vertinimą. Su mokomojo dalyko 

vertinimo tikslais, metodais mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje. 

Siekiant užtikrinti pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį, mokytojai pasiekimų 

knygelėse fiksuoja mokinio individualią pažangą. Mokinių atsiskaitymai vyksta ne 

mažiau kaip 2 kartus per metus, koncertų, parodų metu bei pagal mokomojo dalyko 

programoje numatytą formą. Vertinant pripažįstami ir mokinių pasiekimai kitomis 

neformaliomis formomis, pvz.: dalyvavę respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose ir tapę nugalėtojais, atsiskaityti neprivalo, jiems įteikiami padėkos 

raštai, jų nuotraukos skelbiamos foto galerijoje stenduose Mokykloje, interneto 

svetainėje. Pvz.: 2019 metais pelnytos 36 prizinės vietos konkursuose, 

festivaliuose. Mokinių mokymosi pasiekimai aptariami 2 kartus per metus 

mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiai su tėvais. Laimėjimai, įvairi mokinių 

veikla papildo bendrųjų mokinių kompetencijų ugdymą, skatina mokinių 

saviraišką.  

1.4.1. Kasmet mokiniui, baigusiam Muzikos mokyklą, nustatyta tvarka išlaikiusiam 

baigiamuosius egzaminus, pritarus mokytojų tarybai, direktoriaus įsakymu 

išduodami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005-04-05 

Nr. ISAK-459 patvirtinti „Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai“. Pvz.: 

2018/2019 m. m. Mokyklą baigė 14 mokinių, 2019/2020 m. m. - 19 mokinių (8 iš 

jų dailės skyrių).  

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

 

 

http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/
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Pagrindimas. Dokumentų analizė: formalųjį švietimą papildančios programos.  

Mokymosi sutartys. Mokinio  pasiekimų knygelės.  Individualūs ir grupiniai 

dienynai. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai. Neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimų išdavimo registracijos žurnalas. Mokyklos metraštis.   

 „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“, direktoriaus 

įsakymas 2019-02-11 Nr. VK-8).  

„Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas“.  

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė faceebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir dailės 

programas. Profesinės kompetencijos ugdomos dalyko individualiose ir grupinėse  

muzikos ir dailės pamokose. Mokiniai, šalia pagrindinio instrumento, dainavimo  

pamokų, dalyvauja muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos 

pamokose. Pagal Formalųjį švietimą papildančio ugdymo rekomendacijas, 

mokyklos ugdymo programas ir planus, mokiniai gali papildomai mokytis groti ir 

kitais pasirenkamaisiais muzikos instrumentais. Aukštesniųjų muzikinių gebėjimų 

mokinių profesinės kompetencijos ugdomos pagal Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo programos modulį. Mokiniai sėkmingai  dalyvauja respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, dailės pleneruose kuriuos organizuoja 

mokykla ir šalies bei užsienio meninio ugdymo įstaigos. Ugdymo tikslai su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariami sudarant mokymo sutartis, vėliau 

mokytojai mokslo metų eigoje apie tai kalba su mokiniais, po akademinių koncertų 

vykdo refleksijas su tėvais. Mokykloje susitarta dėl vieningos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos. Klasėse esančiose informacinėse lentose yra 

informacija apie konkretaus dalyko vertinimo kriterijus. Mokinio individuali 

pažanga fiksuojama pasiekimų knygelėse. Vertinimas vyksta ne tik pamokų arba 

atsiskaitymų metu, bet ir konkursų, viešų koncertų, parodų, kuriose dalyvauja 

mokiniai ir jų kūrybiniai darbai, metu. Vertinimo tvarką reglamentuoja Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Mokiniams, įvykdžiusiems 

mokyklos nustatytą programą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto pavyzdžio 

neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

 

http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/
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Įvertinimo lygis – aukštas 

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. 

2.1.1. Mokykloje sudarytos sąlygos asmenybės augimui. Dauguma mokinių geba 

išsikelti asmeninius tikslus. Mokinių įsitraukimas į įvairias veiklas, dalyvavimas 

jose, tinkama aplinka visavertei mokinio asmenybės brandai ir saviraiškai. 

Užtikrinamas mokinių psichologinis, emocinis, fizinis saugumas. Dauguma 

mokinių  puoselėja Mokyklos vertybines nuostatas: dvasingumą, kūrybiškumą, 

tobulėjimą, demokratiškumą, toleranciją, bendradarbiavimą. Žino ir supranta, koks 

elgesys mokykloje yra vertinamas. Mokiniai ir mokytojai draugiškai 

bendradarbiauja tarpusavyje, nepasitaikė patyčių, pamokose nekyla problemų dėl 

destruktyvaus elgesio, mokiniai yra socialiai aktyvūs.  

Individualios pamokos suteikia mokiniams galimybę išsikelti asmeninių tikslų,  

pasidžiaugti savo gebėjimais, grupinėse pamokose mokiniai turi galimybę 

susipažinti su draugų pasiekimais, įgyti vertybinių nuostatų.   

Mokykloje yra susitarta dėl lankomumo kontrolės. Kiekvieną mėnesį mokytojai 

teikia administracijai ataskaitą apie mokinių pamokų lankomumą. Nėra be 

pateisinamos priežasties praleistų pamokų.  

2.2.1. Ugdymo procesas yra planuojamas lanksčiai: pamokų tvarkaraščiai derinami 

atsižvelgiant į mokinių užimtumą bendrojo lavinimo mokyklose ir iš rajono 

važinėjančių mokinių poreikius, į individualius ir grupinius mokinių užsiėmimus,  

grupių jungimo galimybes (mokiniai mokosi trijuose pastatuose). Išspręstas 

pavėžėjimo klausimas (steigėjo nustatyta tvarka tėvams kompensuojamos vežimo 

išlaidos).  

Ugdymo procesas vyksta ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų: pvz., kiekvienas 

mokinys planuoja, jog bent 2 kartus per metus galės pasidžiaugti savo pasiekimais 

koncertų, festivalių, įvairių renginių, parodų metu, pagal dalyko mokymo 

programoje numatytą formą. Po konkursų, renginių, atsiskaitymų su mokiniais 

vyksta aptarimai, kas pavyko, ką reiktų tobulinti.  Visi mokyklos  kolektyvai 

pastoviai dalyvauja moksleivių dainų šventėse bei Lietuvos dainų šventėse - 

mokiniai gali pasidžiaugti savo pasiekimais, tėvai stebi Dainų šventės koncertų 

televizines tiesiogines transliacijas. 

Solfedžio mokytojai su mokiniais kas dveji metai dalyvauja Panevėžio apskrities 

muzikos mokyklų solfedžio konkursuose. 2019 metais šį konkursą organizavo 
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mūsų mokykla.   

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas  

Pagrindimas.  

Dokumentų analizė. Mokinio  pasiekimų knygelės. Individualūs ir grupiniai 

dienynai.  

Mokyklos metraštis.   

„Lankomumo tvarkos aprašas“, „Mokinių elgesio taisyklės“. 

Pamokų tvarkaraščiai.  

„Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos 

aprašas“ (2019-11-21 T-250).  

Padėkos, diplomai.  

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“.  

Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2) yra stiprusis mokyklos 

veiklos rodiklis.  

Mokyklos veiklos dėmesio centre – vaiko, kaip kuriančios asmenybės, ugdymas. 

Mokiniai, padedami mokytojų, geba išsikelti asmeninius tikslus ir nuosekliai jų 

siekti. Pokalbiuose su mokiniais jautėsi pozityvus požiūris į mokymąsi, mokiniai 

žino, ko atėjo į šią mokyklą ir ko siekia, besimokydami. Vaikai noriai dalyvauja  

koncertinėje – kultūrinėje veikloje, kuri neapsiriboja miesto arba rajono renginiais. 

Mokinių dalyvavimas tiek kultūriniame šalies gyvenime, tiek konkursuose, 

koncertuose ir dailės parodose liudija, kad mokyklos vertybinės nuostatos – 

kūrybiškumas, dvasingumas, tobulėjimas –   dera tarpusavyje, duodami puikių 

rezultatų: mokykloje muzikinį kelią pradėjo profesinio meistriškumo aukštumas 

pasiekę muzikantai ir menininkai: dirigentas Karolis Variakojis, Mantas 

Makrickas, Indra Mažuikaitė. 

 Ugdymo procesas mokykloje planuojamas atsižvelgiant į gebėjimus ir 

individualias vaiko savybes. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairaus formato 

renginiuose, kur gali patenkinti meninės  saviraiškos poreikį, įgyti sceninės 

patirties, tobulinti pasitikėjimo savimi, savivertės kompetencijas. Pamokų metu 

mokytojai ir mokiniai aptaria pažangą, mokymosi sėkmes ir nesėkmes. Mokymosi 

motyvacijai skatinti mokytojai naudoja savo sukurtus, darbo praktikoje patvirtintus 

skatinimo metodus ir formas. Mokyklos kolektyvams yra  suteiktos meninės 

http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/
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kategorijos. 

 

Įvertinimo lygis – aukštas  

       

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);  

3.1.1 Mokykla, siekdama užtikrinti pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį, kiekvieną 

mėnesį pasiekimų knygelėse vykdo refleksiją apie mokinio ugdymo(si) eigą ir 

individualią pažangą. Mokinių atsiskaitymai vyksta ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus koncertų, parodų metu bei pagal mokomojo dalyko programoje numatytą 

formą. Vertinant pripažįstami ir mokinių pasiekimai kitomis neformaliomis 

formomis, pvz.: dalyvavę respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir tapę 

nugalėtojais, atsiskaityti neprivalo, jiems įteikiami padėkos raštai, jų nuotraukos 

skelbiamos foto galerijoje stenduose Mokykloje, interneto svetainėje.  

3.2.1. Mokykla du kartus per metus aptaria vaiko ugdymo(si) eigą bendruose 

susirinkimuose su tėvais. Tėvai gali gauti informaciją „Pasiekimų knygelėse“, 

bendraudami individualiai su mokyklos administracija, dalykų mokytojais atvykę į 

mokyklą. Mokytojai visada kviečia dalyvauti tėvus mokinių pasirodymuose, 

koncertuose, festivaliuose, renginiuose, po kurių vykdoma refleksija. Tėvai teikia 

pagalbą organizuojant renginius, džiaugiasi Mokyklos pasiekimais. Mokinių tėvai 

įsitraukia į veiklas dalyvaudami parodose, koncertuose, išvykose, renginiuose. 

Tėvų atstovai įtraukiami į Mokyklos tarybą, dalyvauja tobulinant Mokyklą, 

turtinant materialinę bazę. Informacija teikiama mokyklos interneto svetainėje bei 

socialinėje paskyroje.    

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas  

Pagrindimas. Dokumentų analizė.  

Mokinio  pasiekimų knygelės. Individualūs ir grupiniai dienynai.  

Mokyklos metraštis.   

 „Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas“.  

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.  

Padėkos, diplomai, renginių medžiaga.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Grįžtamasis ryšys (3) yra stiprusis mokyklos veiklos rodiklis. 

Mokytojų ir mokinių pokalbiai apie mokymo(si) rezultatus, sunkumus, su kuriais 

susiduria vaikas, ruošdamas namų užduotis, vyksta pamokose. Vyraujant 
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draugiškai, savitarpio pagarbos ir supratimo nuotaikai, vaikai mokytojams atvirai 

įvardija mokymosi problemas, kurios neretai būna susiję su amžiaus tarpsnių 

ypatumais. Pokalbiuose su mokinių tėvais paaiškėjo, kad mokytojai reguliariai 

palaiko ryšį, teikia informaciją apie vaiko mokymosi sėkmes ar sunkumus. 

Mokiniai turi pasiekimų knygeles, kuriose detaliai išdėstomos pamokų užduotis, 

fiksuojama individuali pažanga, įvardijami tobulintini atliktos užduoties aspektai. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) atlydintys į pamokas pradinių klasių vaikus, turi 

galimybę  su mokytojais  aptarti vaiko mokymosi rezultatus, lankosi koncertuose, 

renginiuose, kuriuose dalyvauja jų vaikai. Po koncertų vyksta aptarimai, kuriuose 

dalyvauja vaikai, tėvai ir mokytojai. 

 

Įvertinimo lygis  – aukštas  

     
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. 

4.1.1. Mokykloje dirba tinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys 25 mokytojai: 

iš jų 2 mokytojai ekspertai, 15 mokytojų metodininkų, 5 vyresnieji mokytojai, 3 

mokytojai. Mokykla tiki savo mokytojais kaip savo srities profesionalais. 

Mokytojų turimos kvalifikacinės kategorijos sudaro sąlygas Mokykloje organizuoti 

šiuolaikinį ugdymą.  

4.2.1. Mokytojų, dirbančių mokykloje, pedagoginė patirtis yra didelė, apie 80 % 

mokytojų darbo stažas yra daugiau kaip 20 metų. Pedagogai domisi švietimo 

naujienomis. Mokykloje yra parengtas „Mokyklos darbuotojų mokymo ir 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas“. Suteikiama galimybė kvalifikacijos 

tobulinimui 5 dienas per metus. Parengta ir su steigėju suderinta „Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa, kurioje numatyta, jog kasmet 

atestuojasi bent 2 mokytojai.  

Mokykloje taikoma pedagogo veiklos įsivertinimo praktika. Kasmet mokytojai, 

įsivertindami savo veiklą, pildo „Mokytojo veiklos ataskaitą“, numato asmeninius 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, kurie apibendrinami metodikos grupėje ir 

pateikiami kaip prioritetai mokyklos veiklos planui. Šių metų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį“. Mokytojai vykdo gerosios patirties sklaidą 

šalies mastu: 2019/2020 m. m. 4 mokytojai stebėjo atviras pamokas, 2 vedė atviras 
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pamokas, 7 skaitė pranešimus, 3 vedė seminarus, 2 kaip ekspertai dalyvavo 

vertinant kolegų pamokas. Dauguma mokytojų yra nuolatiniai įvairių konkursų, 

olimpiadų, festivalių komisijų, darbo grupių nariai ir/ar  vadovai. Mokyklos 

kolektyvams yra  suteiktos meninės kategorijos, pvz.: Jaunių ir jaunučių chorams -  

I kategorija, folkloro ansambliui - II. 

Visi fortepijono mokytojai yra Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos nariai, 

dalijasi patirtimi interneto žurnale www.pianistas.lt 

Mokytojų kompetencijos ir daugiametė patirtis ruošiant ugdytinius įvairiems 

konkursams, festivaliams bei kitiems renginiams padeda pasiekti gerų rezultatų.  

 

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė.   

Mokytojų asmens bylos.  

„Mokyklos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas“.  

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa“.  

„Mokytojo veiklos anketa“. 

 „Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų informavimo tvarkos aprašas“.  

Mokyklos metraštis.    

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

www.pianistas.lt 

 

Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas (4) yra stiprusis mokyklos 

veiklos rodiklis. 

 Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, turintys teisės aktų nustatytus 

mokytojų kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Mokyklos darbuotojų mokymo ir 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, metų veiklos plane nustatytos 

kvalifikacijos tobulinimo formos, prioritetai. Mokytojai kasmetinio veiklos 

įsivertinimo metu numato savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius, kurie 

apibendrinami metodinėje grupėje ir siūlomi įtraukti į metų veiklos planą. Didžioji 

dalis mokytojų turi, aukštą kvalifikacinę kategoriją ir ilgametę pedagoginio darbo 

patirtį, kuria geranoriškai dalijasi ne tik tarpusavyje, bet ir su šalies meninio 

ugdymo mokyklų kolegomis. Mokytojai pagal savo kvalifikacinę kategoriją 

http://www.pianistas.lt/
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kviečiami vertinti kolegų profesines kompetencijas, dalyvauti įvairių konkursų bei 

olimpiadų vertinimo komisijų sudėtyje.  

  

Įvertinimo lygis – aukštas 

 

5. Veiklų 

prieinamuma

s  

 

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  paslaugų 

kainodara. 

5.4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama 

išsami informacija apie teikiamas švietimo 

paslaugas. 

5.1.1.Kasmet vykstant mokinių priėmimui, mokiniai renkasi, pas kurį mokytoją 

nori lankyti tam tikro muzikos instrumento dalykus. Mokykla, atsižvelgdama į 

vaiko gebėjimus ir poreikius, siūlo mokomuosius kolektyvus, tad natūraliai 

formuojasi ir jų paklausa. Pagal mokyklos steigėjo patvirtintus nuostatus, 

Mokykloje siūloma 10 programų. Kasmet 2 kartus metuose susirinkimų metu 

tariantis su mokiniais, tėvais, mokytojais, vertinamas teikiamų paslaugų poreikis, 

atsižvelgiant į poreikius, koreguojama pasiūla. Mokykla dalyvauja Profesinės 

linkmės modulio įgyvendinime.  

2019/2020 m. m. atsižvelgus į mokinių poreikius, pasiūlyta pasirenkamųjų dalykų: 

kompiuterio grafinio dizaino programa, 2020/2021 m. m. atsižvelgus į mokinių 

poreikius, pasiūlyta pasirenkamojo dalyko: tekstilės (tapybos ant šilko) programa. 

Mokykloje mokosi apie 30 % mokinių, gyvenančių įvairiose Biržų rajono 

vietovėse, tam, kad vaikai galėtų lankyti Mokyklą, užtikrinamas teritorinis 

prieinamumas – steigėjo nustatyta tvarka tėvams kompensuojamos vežimo išlaidos. 

Mokiniui nusprendus nebelankyti Mokyklos, visada išsiaiškinamos sutarties 

nutraukimo priežastys.  

Grupių komplektavimas vykdomas vadovaujantis steigėjo patvirtintu priėmimo į 

Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu.  

5.2.1. Mokykla nerenka informacijos iš tėvų apie vaikų specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius, tačiau, tėvams pateikus informaciją, aptaria paslaugų poreikį pritaikant 

vaikui tinkamiausias veiklas. 2019–2020 metais vykdytas projektas „Muzika ir 

menas -  prieinamas kiekvienam“, skirtas socialinę atskirtį turintiems vaikams ir jų 

šeimų nariams dalyvauti muzikos ir dailės užsiėmimuose.  

Mokykla didelį dėmesį skiria meninio ugdymo organizavimui sudarydama sąlygas 

mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti, individualių ugdymo programų 

įgyvendinimui. Parengta fortepijono saviraiškos programa, pritaikyta mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

5.3.1. Taikoma aiški ir lanksti kainodara. Atlyginimas nustatomas vadovaujantis 

steigėjo parengtu atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą tvarkos aprašu, 
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kuriame yra numatyta atvejai, kuomet mokestis yra mažinamas arba mokiniai 

atleidžiami nuo mokėjimo. Pagal savivaldybės tarybos nustatytus kriterijus 2020 

m. vidutiniškai 24 % mokinių yra 50 % mažinamas atlyginimo dydis už teikiamą 

neformalųjį vaikų švietimą.  100% mokinių 2020 m. balandžio, gegužės mėn. buvo 

atleisti  nuo šio atlyginimo mokėjimo dėl veiklos vykdymo nuotoliniu būdu 

paskelbto karantino metu. Pagal vežimo organizavimo tvarkos aprašą tėvams yra 

kompensuojamos transporto išlaidos.  

5.4.1. Veiklų prieinamumo, teikiamų paslaugų, kainodaros duomenys aptariami 

Mokytojų tarybos posėdžiuose.  

Tėvai informuojami apie Mokykloje teikiamų pasaugų kainas pasirašydami 

sutartis.  

Reguliariais (kartą per pusmetį) peržiūrima ir atnaujinama visa informacija apie 

teikiamas paslaugas. Mokykloje yra paskirtas asmuo už informacijos teikimą 

mokyklos interneto svetainei, socialinei paskyrai, savivaldybės interneto svetainei, 

žiniasklaidai.  

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė.   

„Dėl mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašų 

patvirtinimo“, 2015-11-26 Nr. T-255. 

Mokyklos nuostatai. Dienynai.  

„Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą“ 2013-05-30 Nr. T-

126 (redakcija 2014-09-25 T-180, 2019-08-22 Nr. Nr. T-182, 2020-04-09 Nr. T-

78).  

 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo 

organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo“, 2019 m. lapkričio 21 d. Nr. T-

250.  

Mokymosi sutartys.  

Mokyklos metraštis.   

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Mokykloje du kartus metuose peržiūrimas paslaugų poreikis. Atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius išteklius, mokyklai skiriamą finansavimą, paslaugų pasiūla 

koreguojama, siūlant naujas pasirenkamųjų dalykų programas. Išskirtinių gebėjimų 
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turintieji mokiniai dalyvauja Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programoje. 

Trečdalis mokykloje besimokančiųjų gyvena atokesnėse gyvenvietėse, jiems 

kompensuojamos kelionės į mokyklą ir atgal išlaidos. Socialinę atskirtį patiriantys 

vaikai įtraukiami į mokyklos rengiamus projektus, visuomenines veiklas. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams siūloma fortepijono programa. 

Pokalbiuose su mokinių tėvais paaiškėjo, kad yra poreikis suaugusiųjų meninio 

ugdymosi programos vykdymui bei specialiųjų poreikių vaikų įtraukčiai į 

lavinimą per meninį ugdymą. Kainodara lanksti,- numatytos mokesčio už 

ugdymą lengvatos, tvarka užfiksuota savivaldybės tarybos sprendimuose. 

Mokykloje yra asmuo, atsakingas už reguliarų informacijos apie paslaugas teikimą 

ir atnaujinimą. 

Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla 

(5.1) yra tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. 

 

Įvertinimo lygis – aukštas 

  

6. Ugdymo 

programa ir 

ugdymo 

planas* 

6.1. Ugdymo programa / planas yra nuosekli / -

us ir logiška / -as, parengta vadovaujantis teisės 

aktais. 

6.2. Ugdymo programos / planai atnaujinamos / 

-i ar koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius 

poreikius. 

6.3. Ugdymo programoje / plane numatytose 

veiklose vyrauja aktyvūs (įtraukiantys)  

ugdymo metodai. 

6.1.1. Mokyklos 2020/2021 m. m. ugdymo planas yra nuoseklus ir logiškas, 

parengtas vadovaujantis teisės aktais, 2020-08-28 patvirtintas Mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. VK-20, suderintas su steigėju, dera su Švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintomis rekomendacijomis, 

orientuotas į Mokyklos kontekstą, misijos sampratą. Plane aptartos nuostatos dėl 

ugdymo proceso organizavimo, klasių komplektavimo, ugdymo programų 

įgyvendinimo.  

6.2.1. 2019 metais Mokykloje atnaujintos visų mokomųjų dalykų meninio ugdymo 

programos, kurios dera su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-48 rekomendacijomis „Dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“.  

Kiekvienas dalyko mokytojai yra parengę pradinį ir pagrindinį muzikos ir dailės 

formalųjį ugdymą papildančias ugdymo bendrąsias programas, kurios individualiai 

pritaikomos kiekvienam mokiniui pagal jų poreikius. Programos suderintos su 

mokyklos administracija.  

Mokytojai kūrybiškai įgyvendina 10 formalųjį meninį švietimą papildančio 

muzikos pradinio ir pagrindini ugdymo programų (fortepijono, smuiko, akordeono, 

kanklių, fleitos, saksofono, klarneto, varinių pučiamųjų, chorinio dainavimo). 
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Dailės skyriuje dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo branduolio dalykus sudaro 

dailės pažinimo ir raiškos veiklos sritys, tapyba, piešimas, grafika, skulptūra, 

dailėtyra, kompozicija. 

Mokykla dalyvauja Profesinės linkmės modulio įgyvendinime.  

2019/2020 m. m. atsižvelgus į mokinių poreikius, pasiūlyta pasirenkamųjų dalykų: 

kompiuterio grafinio dizaino programa, 2020/2021 m. m. atsižvelgus į mokinių 

poreikius, pasiūlyta pasirenkamojo dalyko: tekstilės (tapybos ant šilko) programa.  

6.3.1. Kiekvieno dalyko mokytojas, rengdamas programą, atsižvelgdamas į 

instrumento specifinius dalykus ir reikalavimus,  pritaiko ir naudoja (įtraukiančius) 

metodus, kurie numatyti programose.  

Mokykloje yra meniniai kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai, vokaliniai 

ansambliai, pučiamųjų orkestras, instrumentiniai ansambliai, folkloro ansamblis, 

smuikininkų ansamblis, akordeonininkų ansamblis, kanklių ansamblis.  

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė.   

Mokyklos ugdymo planas.  

Formalųjį švietimą papildančios dalykų ugdymo programos.  

Mokyklos metraštis.   

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

 

Mokyklos ugdymo planuose aprašyta ugdymo proceso organizavimo forma ir 

trukmė, numatytas valandų, skiriamų dalykams ir programoms, skaičius ir 

išdėstymas. Bendrosios ugdymo programos parengtos pagal Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas. Pokalbių su mokytojais 

metu sužinojome, kad dalyko mokytojai programas koreguoja, atsižvelgdami į 

mokinių gebėjimus. Atsižvelgiant  į laikmečio diktuojamas sąlygas ir mokinių 

interesus, įgyvendinta kompiuterinio grafinio dizaino programa, kuri, anot 

mokinių, šiuolaikiška ir patraukli. Mokytojai pamokose ir veiklose taiko 

aktyviuosius mokymo metodus. 

 

 Įvertinimo lygis  – aukštas 
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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 perdavimą ir potencialo 

panaudojimą. 

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, 

mikroklimatas teigiamas 

7.1.1. Mokytojų kaita vykdoma tiek, kiek būtina užtikrinti ugdymo poreikius. 

Mokykloje dirba 25 mokytojai.  

7.2.1. Mokykloje dirba 35 darbuotojai: direktorė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, ūkvedys, 24 mokytojai, bibliotekininkė, kompiuterių priežiūros 

specialistas, vyr. buhalterė, sekretorė, valytojos ir darbininkai. Parengtas vadovų 

darbų pasiskirstymo aprašas. Mokykloje yra susitarta dėl darbuotojų pavadavimo, 

darbuotojų paieškos ir įdarbinimo. Darbuotojų paieška vykdoma vadovaujantis 

Darbo kodekso nuostatomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokyklos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į pareigas bei atleidimo iš 

darbo tvarkos aprašu. Mokytojų pavadavimo procedūros aptartos Mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklėse. Mokykloje veikia Mokyklos taryba, Darbo taryba.  

7.3.1. Mokyklos administracija skatina ir palaiko mokytojus. Kiekvienam 

suteikiamos galimybės rodyti iniciatyvą, teikti pasiūlymus, skatinama lyderystė. 

Darbuotojų motyvavimas vykdomas vadovaujantis „Darbo apmokėjimo sistema“, 

„Mokyklos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu“,  

„Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo ir motyvavimo tvarkos 

aprašu“. 

2019 metais 4 mokytojai apdovanoti Biržų rajono savivaldybės mero padėkos 

raštais, 1 mokytojas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu. 2020 m.  2 mokytojai apdovanoti Biržų 

rajono savivaldybės mero padėkos raštais, 4 mokytojai – Biržų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais, 1 

mokytojas – mokyklos direktoriaus padėkos raštu. Kasmet mokytojai, 

įsivertindami savo veiklą, pildo „Mokytojo veiklos ataskaitą“, numato asmeninius 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, kurie apibendrinami metodikos grupėje ir 

pateikiami kaip prioritetai mokyklos veiklos planui. Mokytojai tobulina savo 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas vesdami seminarus, atviras pamokas, 

skaitydami pranešimus.  

7.4.1. Mokytojai laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų ir dirbančia 

vaiko labui. Mokykloje taikoma pedagogo veiklos įsivertinimo praktika. Kasmet 

mokytojai, įsivertindami savo veiklą, pildo „Mokytojo veiklos ataskaitą“, numato 

asmeninius kvalifikacijos tobulinimo poreikius, kurie apibendrinami metodikos 

grupėje ir pateikiami kaip prioritetai mokyklos veiklos planui. Mokytojai perduoda 

savo patirtį kolegoms stebėdami atviras pamokas, vesdami seminarus, atviras 
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pamokas, skaitydami pranešimus, dalyvaudami metodinėje veikloje. Mokytojų 

asmeninės lyderystės kompetencijos realizuojamos inicijuojant bei įgyvendinant 

projektus, festivalius, koncertus, parodas, plenerus ir pan.  

7.5.1. 2020 m. liepos 7 d. atliktas „Psichosocialinių veiksnių tyrimo protokolas Nr. 

20-296“ atskleidžia, jog mokyklos darbuotojai jaučiasi gerai. Sudarytos sąlygos 

tinkamai mokytojų lyderystei. Pedagogų iniciatyvos yra skatinamos ir palaikomos.  

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė.   

„Vidaus tvarkos taisyklė“, 2015-01-30 įsakymo Nr. 10-1.  

„Mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į 

pareigas bei atleidimo iš darbo tvarkos aprašas“, 2020-19-16 įsakymo Nr. VK-26. 

„Darbo apmokėjimo sistema“,  2019-12-23 įsakymo Nr. VK-44.  

„Mokyklos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas“, 

2020-10-01 įsakymo Nr. VK-36. 

„Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo ir motyvavimo tvarkos 

aprašas“, 2020-09-30 įsakymo Nr. VK-33. 

„Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas“, 2018-01-02 NR.VK-2. 

„Mokytojo veiklos ataskaita“. Mokytojų asmens bylos.   

2020 m. liepos 7 d. atliktas „Psichosocialinių veiksnių tyrimo protokolas Nr. 20-

296“  

„Vadovų darbų pasiskirstymo aprašas“ 2020 -09-14 Nr. VK- 24.  

Mokyklos metraštis. 

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Personalo vadyba (7) yra stiprusis mokyklos veiklos rodiklis.   

Mokytojų kaita nedidelė, vykdoma tiek, kiek būtina, užtikrinti sklandų ugdymo 

procesą ir mokyklos veiklą . Mokykloje yra susitarta dėl darbuotojų pavadavimo, 

susitarimai užfiksuoti mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse. Darbuotojų paieškos ir 

įdarbinimo procedūros vykdomos, vadovaujantis mokyklos darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į pareigas bei atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašu. Mokykloje esančios tvarkos parengtos vadovaujantis galiojančiais teisės 

aktais. Informacija apie laisvas darbo vietas skelbiama mokyklos internetinėje 

svetainėje. Konkursinių darbo vietų poreikis skelbiamas per Valstybės tarnybos 
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portalą, savivaldybės internetinėje svetainėje. Pokalbiuose su mokyklos pedagogais 

paaiškėjo, kad mokytojams ir darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, 

mokytojai skatinami domėtis ugdymo turinio ir formų naujovėmis. Darbuotojų 

skatinimo ir motyvavimo tvarkos apraše nustatyta, kokiais kriterijais 

vadovaujantis, mokytojams teikiamos mokyklos vadovo, rajono savivaldybės 

administracijos padėkos raštai ir premijos. Skatinama mokytojų lyderystė, patikint 

jiems mokykloje vykstančių konkursų, parodų organizavimą. Pokalbių su 

mokytojais metu išaiškėjo, kad mokytojai jaučiasi kaip vieninga komanda, siekianti 

bendrų tikslų vaiko labui. Mokykloje atliktas psichosocialinių veiksnių rizikos 

tyrimas parodė, kad „darbuotojai mokykloje jaučiasi gerai, mikroklimatas 

teigiamas. Sudarytos sąlygos  tinkamai mokytojų lyderystei ,pedagogų iniciatyvos 

yra skatinamos ir palaikomos“. 

 

Įvertinimo lygis – aukštas 

 
8. 

Bendradarbiav

imas 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 nariais nustatomas 

ugdymo priemonių, edukacinių aplinkų kūrimo 

poreikis. 

8.4. Bendruomenė turi galimybę vertinti 

ugdymo paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus 

jai užtikrinti. 

8.1.1. Mokyklos bendruomenė laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. 

Į veiklų planavimą įtraukia mokytojus, darbuotojus, tėvus, mokinius, buvusius 

mokinius.  

8.2.1. Mokykla yra užmezgusi ryšius su Rokiškio Rudolfo Lymano, Pasvalio, 

Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono, Kupiškio, Telšių, Vilniaus Karoliniškių, 

Kėdainių, Kauno I-ąja muzikos mokyklomis.  

Bendradarbiauja su užsienio (Latvijos Bauskės, Aizkrauklė meno mokyklomis, 

Rygos Jazepa Medinša muzikos mokykla, Estijos, Norvegijos ir kt.) muzikos ir 

meno mokyklomis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikų sąjunga, yra 

Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) narė. Mokykla 

palaiko glaudžius ryšius su įvairiais socialiniais partneriais: Austrijos draugija, Šv. 

Kazimiero ordinu, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka, 

Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Kėdainių krašto muziejumi, Pasvalio krašto 

muziejumi, Biržų kultūros centru, Biržų rajono regioniniu parku ir kt. Užmegzti 

ryšiai su pianistu Andriumi Vasiliausku, smuikininku prof. Petru Kunca, 

violončelininku Vytautu Sondeckiu, dailininkais Egils Skuja, R. Taločkiene, Vladu 

Lisaičiu, muzikologu Viktoru Gerulaičiu ir Vaclovu Juodpusiu, pianistu prof. Petru 

Geniušu ir kt. Mokykla palaiko ryšius su buvusiais mokiniais Mantu Makricku, 

Ryte Milišiūnaite, Egle Stuokaite, Donatu Butkevičiumi ir kt.  
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Mokykla rengia profesionaliosios muzikos koncertus, Šiaurės Lietuvos muzikos 

festivalį „Biržai“. Kartu su Biržų „Sėlos“muziejumi ir Lietuvos kultūros taryba 

rengiami kasmetiniai Senosios muzikos festivaliai  „Baroko pavasaris Biržuose“, 

meistriškumo kursai. 

Mokykla yra aktyvi projektų dalyvė: parengtas ir įgyvendintas projektas su 

Kėdainių muzikos mokykla ir Kėdainių krašto muziejumi „Radviliada“. Su 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla „Muzika Lietuvos dvaruose“. 

Projektas „Lietuva – Italija Muzika Vitale“. Socializacijos projektas „Menas 

prieinamas kiekvienam“. Projektas „Lietuva – Norvegija“. Stovykla „Gaidų pynė“. 

Mokyklos mokiniai yra nuolatiniai vaikų ir moksleivių televizijos konkursų „Dainų 

dainelė“ dalyviai ir laureatai ir kt.  

Mokyklos strateginiame plane bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

įvardijamas kaip stiprusis mokyklos veiklos aspektas. Mokykla yra atvira kaitai, 

bendruomenės nariai domisi nuolat kintančia aplinka, mezga socialinius ryšius. 

Tinklaveika turi prasmingumą, perspektyvumą, išliekamąją vertę. Mokyklos 

tinklaveika padeda kompleksiškai siekti užsibrėžtų tikslų. Mokykla aktyviai 

dalyvauja mokyklų, kultūros ir švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų 

partnerystės tinklo kūrime.  

2017 m. Mokiniai, mokytojai, tėvai, socialiniai partneriais LRT radijo laidoje 

kalbėjosi su  programos „Muzikinė dėžutė“ redaktore F. Savickyte ir parengė įrašą 

Lietuvos radijui. Pasaulinę muzikos dieną mokiniai kartu su mokytojais parengė 

nuotaikingą muzikos pamoką su lavinančiomis užduotimis.  

2019/2020 m. m. kartu su labdaros ir paramos fondu „Vilties šviesa“ parengtas 

projektas „Menas prieinamas kiekvienam“, skirtas miesto žmonėms, socialinę 

atskirtį turintiems vaikams ir jų šeimų nariams dalyvauti muzikos ir dailės 

užsiėmimuose.  

8.3.1. Kartu su bendruomene, vadovaujantis Mokyklos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, pareigybių aprašais, direktoriaus įsakymais, kuriamos ir buriamos 

darbo grupės Mokyklos planavimo bei organizavimo procesui gerinti. Kasmet 

vykdomas metinis darbuotojų vertinimas bei mokytojų įsivertinimas. Mokyklos 

taryba, tėvų taryba, mokytojų taryba svarsto, kokių ugdymo priemonių reikia, kaip 

pagerinti ugdymo aplinkas. 

Edukacinių aplinkų kūrimo klausimais, nuolat bendradarbiaujama su rėmėjais: 

„Rotary“ klubas padovanojo keramikos degimo krosnį Dailės skyriui, įsigyta dailės 
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priemonių (rėmeliai, molbertai). Rėmėjų lėšomis vykdomos kelionės, koncertinės 

išvykos, renginiai, konkursai. AB „Siūlas“ padovanojo sceninių drabužių.   

Bendradarbiaujant su Biržų regioniniu parku, jo patalpose įsteigta nuolat veikianti 

Dailės skyriaus „Vaikų galerija“. Bendradarbiaujama su „Portfolio“ meno galerija: 

joje vyksta mokinių koncertai, eksponuojamos mokinių darbų parodos.  

Mokinių koncertai rengiami netradicinėse miesto erdvėse.  

8.4.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais – tai 

nuolatinis procesas. Mokyklos veiklos tobulinimo sprendimai priimami 

vadovaujantis  mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendromis diskusijomis.  

Naudojant įsivertinimo duomenis, keliami nauji tikslai, iššūkiai. Mokyklos ugdymo 

programų tobulinimui taip pat naudojami aptarimai-pokalbiai su mokinių, jų tėvų, 

mokytojų bendruomenėmis, prašymų dėl priėmimo į mokyklos atitinkamas 

programas, kurios tenkintų mokinių poreikius, skaičiaus analizė, ugdymo planų 

analizė. Dalyvaudami įvairiuose koncertuose, renginiuose,  parodose, 2 kartus per 

metus  atsiskaitymuose ir darbų peržiūrose, tėvai gali susipažinti su mokinių 

pasiekimais, įvertinti teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat bendradarbiaujant su 

atlikėjais, nuolat vyksta mokinių konsultacijos, tėvai turi galimybę įvertinti 

paslaugų kokybę.  

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas  

Pagrindimas. Dokumentų analizė. 

Mokyklos strateginis planas, veiklos planas. Bendradarbiavimo sutartys. Padėkos, 

diplomai.  

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas“, 2018-01-02 NR.VK-2. 

„Mokytojo veiklos ataskaita“. Mokytojų asmens bylos.   

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

LRT mediateka.  

Bendradarbiavimas ir bendravimas (8) yra stiprusis mokyklos veiklos 

rodiklis. 

 Mokytojai, planuodami su mokiniais dalyvavimą konkursuose, koncertuose, 

visada derina galimybes su tėvais, kadangi tėvai daug finansiškai prisideda prie 

vykimo į renginius už rajono, šalies ribų. Mokyklos taryba, kurios sudėtyje yra 

tėvų bendruomenės atstovai, dalyvauja svarstant mokyklos strateginio plano 
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projektą, turi galimybę teikti pasiūlymus ir pastabas. Tėvų, mokytojų tarybose 

svarstoma, kokių priemonių reikia mokyklai, kad ugdymo procesas vyktų 

šiuolaikiškai ir sklandžiai. Mokykloje vykdomo apklausos, kuriose bendruomenės 

nariai gali išreikšti savo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę ir teikti savo 

pasiūlymus. Mokyklos vadovų  asmeninių savybių ir aukštų dalykinių 

kompetencijų dėka pavyksta surasti rėmėjų, kurie teikia finansinę pagalbą 

mokyklai reikalingo inventoriaus įsigijimui, steigia apdovanojimus organizuojamų 

konkursų ir festivalių dalyviams. Mokykla bendradarbiauja su šalies ir užsienio 

meno mokyklomis, vykdo bendrus projektus, rengia kūrybines stovyklas.  Mokykla 

kartu su socialiniais partneriais organizuoja      tarptautinį Vlado Jakubėno jaunųjų 

pianistų konkursą, tarptautinį Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonistų konkursą, 

tarptautinį kamerinių ansamblių festivalį, skirtą kompozitoriui Vladui Jakubėnui, 

tarptautinį jaunučių chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“, tarptautinį pučiamųjų 

instrumentų orkestrų festivalį „Dūdų Fiesta“, tarptautinius dailės plenerus. 

Bendradarbiavimas su Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Europos kamerinės muzikos asociacija atveria mokyklai plačias 

kultūrines erdves, kuriose mokytojai, mokiniai ir jų tėvai susipažįsta žymiausiais 

šalies menininkais, dalyvauja jų rengiamose meistriškumo pamokose, taip 

gilindami savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Šiais metais mokyklos 

direktoriaus pavaduotojai Ramutei Petronytei buvo įteikta Lietuvos Respublikos 

Seimo pirmininko padėka už  sklandžią Biržų krašto muzikinės kultūros integraciją 

į visos Lietuvos ir tarptautinę kultūrą , už visuomeniškumą, entuziazmą, pagarbą 

savo profesijai ir kultūros vertybių puoselėjimą. O Biržų krašto muzikinė kultūra 

neatsiejama nuo Vlado Jakubėno  muzikos mokyklos. 

 

 Įvertinimo lygis – aukštas 

 

9. Ugdymo 

individualiza

vimas * 

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 

9.1.1. Mokytojai skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą 

jų siekiant. Tą pačią grupę lankantys mokinai skiriasi savo amžiumi, gebėjimais, 

patirtimi, išsikeltais tikslais, įgytomis žiniomis. Užsiėmimuose mokytojai skatina 

vaikus išsikelti tikslus ir jų siekti. Skatinama kiekvieno vaiko ūgtis. Vaikai 

nelyginami vieni su kitais. Kiekvieno vaiko pažangos tempas yra individualus.  

9.2.1. Mokykla nerenka informacijos iš tėvų apie vaikų specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius, visi vaikai integruojami į ugdymo procesą. Tačiau, tėvams pateikus 
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lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali 

vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos 

dera su planuotu turiniu. 

informaciją apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, mokytojai aptaria 

paslaugų poreikį pritaikant vaikui tinkamiausias veiklas, atsižvelgiama į programos 

specifiką, vaiko gebėjimus, tempą.  

Parengta fortepijono saviraiškos programa, pritaikyta mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

9.3.1. Mokykla didelį dėmesį skiria meninio ugdymo organizavimui sudarant 

sąlygas mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti, individualių ugdymo 

programų įgyvendinimui. Ugdymo procesas individualizuotas ir lankstus, kartais 

vyksta ne pagal išankstinį planą (pvz.: dalyvavimas projektuose, renginiuose, 

koncertuose, konkursuose ir pan.), tačiau veiklos dera su planuotu turiniu.  

Apibendrinamasis įsivertinimas – vidutiniškas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė. 

Neformaliojo švietimo dienynai.   

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

 

Mokytojai drauge su mokiniais aptaria mokymosi tikslus ir priemones jiems 

pasiekti. Pokalbyje  su mokiniais paaiškėjo, kad kiekvieną pamoką mokytojas 

aptaria su vaiku, kokios namų užduotys buvo lengviau įveikiamos ir kuriose 

susidūrė su sunkumais. Mokytojai skatina mokinius įsivertinti pasiekimus ir 

pažangą, skatina dalyvauti konkursuose, koncertuose. Mokiniai noriai dalyvauja 

įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas. 

Mokykloje yra muzikos(fortepijono) programa, pritaikyta specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams. Pokalbyje su tėvais paaiškėjo, kad yra poreikis plėsti 

programas, skirtas autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems 

vaikams. Ugdymo procesas mokykloje pagal poreikį gali būti perkeliamas į kitas 

erdves, gali vykti kitomis formomis, tačiau visa tai vyksta dermėje su planuotu 

ugdymo turiniu. 

 

Įvertinimo lygis - aukštas 
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III. UGDYMO(SI) APLINKOS SRITIS 

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. 

10.1.1. Ugdymo erdvės yra saugios. 2014 m. lapkričio 3 d. Mokyklai išduotas 

Leidimas-higienos pasas. Patalpos atitinka higienos normas. Palanki mokymosi 

aplinka. 2020 m. parengta „Profesinės rizikos įvertinimo duomenys – ataskaita“. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

2019 m. gruodžio 5 d. patikrinimo aktas Nr. (5-21  15.3.6)PA-9293, patikrinimo 

išvada: patikrinimo metu nustatyta, kad mokykloje vaikų neformaliojo švietimo 

mokyklų ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant HN 20:2018 reikalavimų. 

Mokyklos pastatai yra seni. Pirmasis korpusas įkurtas 1957 metais, antrasis 

įsikūręs buvusio tesimo patalpose, Dailės skyrius – vaikų darželio trijuose 

kambariuose. Pastatų koridoriai, apšvietimas, sanitariniai mazgai, šildymo ir 

vėdinimo sistemos, stogai, grindų danga yra pasenę ir būtinas kapitalinis remontas. 

Dauguma pirmo korpuso  kabinetų įsikūrę trečio aukšto palėpėje, todėl kambariai 

maži, nepakanka šviesos. Jaukumą kuria eksponuojami mokinių darbai, menininkų 

nuotraukos, padėkos, aptarnaujančio personalo prižiūrimos gėlės.  

Parengtos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, darbuotojų mokymo 

priešgaisrinės saugos klausimais programa.  

Saugumo klausimas ypač aktualus tapo karantino laikotarpiu: parengtas nuotolinio 

mokymo tvarkos aprašas, „Ugdymo proceso įgyvendinimo Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykloje 2020 –2021 m. sprendimas“, įsakymas „Dėl darbo 

organizavimo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje ekstremalios situacijos 

metu“.  

10.2.1. Mokyklos administracija kuria saugią ir tinkamą ugdymo aplinką. Palaiko 

mokytojų iniciatyvas vesti pamokas ne mokykloje, kitose aplinkose, skatina 

lanksčiai planuoti laiką. Mokytojai su mokiniais koncertuoja Biržų pilyje, Biržų 

muziejuje „Sėla“, „Portfolio“ galerijoje, Biržų kultūros centre, parkuose ir 

skveruose („Dūdų fiesta“, kompozitoriaus Vlado Jakubėno minėjimas M.K. 

Čiurlionio namuose, Stasio Vainiūno namuose). Tradiciniai sakralinės muzikos 

koncertai rengiami Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Evangelikų reformatų 

bažnyčioje, „Dainuojantys Biržai“ ir pan.  Kartu su Biržų „Sėlos“muziejumi ir 

Lietuvos kultūros taryba rengiami kasmetiniai Senosios muzikos festivaliai  

„Baroko pavasaris Biržuose“, meistriškumo kursai. 

Dailės mokinių darbai eksponuoti Biržų rajono savivaldybės administracijos 

patalpose, įvairiose Biržų miesto erdvėse (Biržų kultūros centre, Pilyje, „Portfolio“ 



21 

 

galerijoje, Vaikų galerijoje, „Saulės“ gimnazijoje, Likėnų reabilitacinės ligoninės 

parko biuvetėje, ), Utenos miesto viešosiose erdvėse, Utenos meno mokykloje, 

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje, Lietuvos Respublikos Seime, Stasio 

Vainiūno namuose, Latvijoje (Aizkrauklėje, Bauskės meno mokykloje) ir kt.   

Ugdymas vyksta trijuose pastatuose, išsidėsčiusiuose skirtingose miesto vietose. 

Apšvietimas, šildymas, vėdinimas yra vidutiniškas. Būtinas atnaujinimas.  

10.3.1. Ugdymo procesui organizuoti 2018 metais iš projekto „Neformalaus 

ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“ atnaujinta 

didžioji dalis  ugdymui reikalingos įrangos, gauti 48 muzikos instrumentai, 3 

nešiojamieji kompiuteriai ir jų priedai, 5 grafinės planšetės, krosnis keramikai. 

2019 metais iš projekto „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“ lėšų nupirkta 

1 stacionarus kompiuteris, 80 kėdžių. 

Mokymosi priemonės atitinka mokinių amžių, ugdymo turinį ir poreikius. Kuriama 

virtuali aplinka, skatinanti mokymąsi bendradarbiaujant ir dalyvaujant virtualiuose 

renginiuose, konkursuose. 

Mokymasis virtualioje aplinkoje yra neišskirtinis – trūksta IT priemonių, vienos 

mokymo platformos, elektroninio dienyno.  

10.4.1 Šiuo metu mokykloje nėra mokinių, turinčių specialiųjų poreikių arba 

judėjimo negalią. Jeigu tokių mokinių atsirastų, mokykla negalėtų teikti paslaugų, 

nes ugdymo patalpos įsikūrusios antruose pastatų aukštuose.  

10.5.1. Mokyklos visuose trijuose korpusuose yra įrengtos poilsio ir bendravimo 

zonos, tačiau erdvės yra labai mažos, baldai pasenę, reikalingi atnaujinti.  

10.6.1. Daugumoje mokyklos ir miesto erdvių eksponuojami mokinių darbai 

suteikia mokyklai spalvingumo, jaukumo ir gyvybingumo.  

Mokymasis ne mokykloje, parodos, koncertai, projektai, išvykos suteikia 

mokiniams  įgyti įvairių gebėjimų, susieti mokymąsi su gyvenimiška patirtimi ir 

savo interesais. Tarptautinis  Algirdo Ločerio akordeonistų konkursas, 

respublikinis kamerinių ansamblių festivalis, konkursų perklausos, baigiamieji 

egzaminai vyksta Biržų pilies rūmų menėje. Sakralinės muzikos koncertai vyksta 

Biržų Šv.Jono krikštytojo bažnyčioje, tradiciniai muzikos  mokyklos kolektyvų 

koncertai - Biržų kultūros centre, Likėnų reabilitacinės ligoninės biuvetėje. 

Koncerto- maratono“Bethoveno efektas“ repeticijos vyko Lietuvos muzikų 

sąjungos svetainėje, o projekto „Radviliada“  baigiamasis koncertas Raudondvario 
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pilyje (Kauno rajone). Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“dalyviai  

muzikavo Kauno filharmonijoje. Mokyklos mokiniai dažnai groja Stasio Vainiūno 

namuose Vilniuje.  

 

Apibendrinamasis įsivertinimas – vidutiniškas  

Pagrindimas. Dokumentų analizė.  

2014 m. lapkričio 3 d. Leidimas-higienos pasas. 

2020 m.  „Profesinės rizikos įvertinimo duomenys – ataskaita“.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

2019 m. gruodžio 5 d. patikrinimo aktas Nr. (5-21  15.3.6)PA-9293.  

„Sprendimas dėl Ugdymo proceso įgyvendinimo Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykloje 2020-2021 m. 2020-09-23 Nr. VK-32“. 

Mokyklos erdvių ir aplinkų apžiūra.  

Pokalbiai su bendruomene.  

Projektų medžiaga.  

Pokalbiai su bendruomene: mokytojais, mokiniais, tėvais.   

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

 

Išanalizavus įstaigos pateiktus dokumentus, taip pat iš pokalbių su mokyklos 

vadovais, mokytojais, tėvais ir mokiniais galima teigti, kad ugdymosi erdvės ir 

aplinka mokykloje patenkinamos būklės. Mokykla turi higienos pasą, profesinės 

rizikos įvertinimo kortelę. Tačiau problemų yra: mokyklos pastatai seni, prastas 

apšvietimas, šildymo ir vėdinimo sistema, pasenusi grindų danga. Iš pokalbių 

su mokyklos bendruomene paaiškėjo, kad mokiniams  reikalingos poilsio erdvės, 

kuriose jie galėtų laukti pamokų, bendrauti tarpusavyje. Nors patalpos prastos 

būklės, stengiamasi sukurti jaukumą, aplinką puošiant mokinių, mokytojų, 

menininkų darbais.  

 Ugdymui organizuoti turima įranga ir priemonės iš dalies  atitinka ugdytinių 

amžių ir poreikius. Didžioji dalis ugdymui reikalingos įrangos atnaujinta projekto 

„Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas“ lėšomis. Kuriama virtuali mokymosi 

aplinka. Iš pokalbių su mokytojais paaiškėjo, kad dėl karantino ir nuotolinio 

mokymo padidėjo  kompiuterinės įrangos mokykloje poreikis. Pokalbiuose 

tėvai išreiškė pageidavimą, kad mokykla turėtų vieningą nuotolinio mokymosi 
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platformą, elektroninį dienyną. Šios priemonės padėtų operatyviai komunikacijai 

tarp mokytojų  ir tėvų, tarp tėvų tarpusavyje. 

Apibendrinus pokalbių medžiagą bei atlikus dokumentų analizę, išorės vertintojai  

patvirtina, kad fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10) yra tobulintinas 

mokyklos veiklos rodiklis. 

 

Įvertinimo lygis- vidutiniškas. 
 

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. 

11.1.1. Mokykloje paveikiai ugdomos vertybinės nuostatos (kūrybiškumas, 

demokratiškumas, tolerancija, konstruktyvus bendradarbiavimas). Sudarytos 

tinkamos sąlygos mokinių saviraiškai dalyvaujant įvairiuose konkursuose, 

projektuose, festivaliuose, edukacinėse išvykose.  

Mokykla kasmet organizuoja tradicinius renginius: tarptautinį Vlado Jakubėno 

jaunųjų pianistų konkursą, tarptautinį Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonistų 

konkursą, tarptautinį kamerinių ansamblių festivalį, skirtą kompozitoriui Vladui 

Jakubėnui, tarptautinį jaunučių chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“, tarptautinį 

pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį „Dūdų fiesta“, tarptautinius dailės 

plenerus, senosios muzikos festivalį „Baroko pavasaris Biržuose“, edukacinius 

koncertus ir renginius „Menaspliušas“ netradicinėse erdvėse ir kt.  
Naudojant  išmaniąsias technologijas, pasirengta 2020 m. I-am respublikiniam 

virtualiam konkursui „Muzika @“ (dalyvavo 1 mokinys), III virtualiam tarptautiniam 

Vaclovo Furmanavičiaus jaunųjų akordeonistų konkursui (dalyvavo 3 mokiniai), 

Tarptautiniam akordeonistų konkursui „Linksmasis akordeonas“ (dalyvavo 3 

mokiniai). 

11.2.1. Mokykloje vaikai, mokytojai ir vadovai jaučiasi saugūs. Vaikai su 

mokytojais sutarė dėl elgesio taisyklių. Mokyklos darbuotojai jaučiasi saugūs, nes 

laikomasi Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių. Mokytojų tarpusavio santykiai 

apibrėžti pareigybių aprašuose,  Mokytojų etikos kodekse.  „Psichosocialinių 

veiksnių tyrimo protokolas atskleidžia, jog mokyklos darbuotojai jaučiasi gerai. 

Sudarytos sąlygos tinkamai mokytojų lyderystei. Pedagogų iniciatyvos yra 

skatinamos ir palaikomos.  

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

Vaikai geba laikytis susitarimų. Mokykloje susitarta dėl mokinių vežiojimo, 

lankomumo kontrolės būdų. Nėra be pateisinamos priežasties nelankančių 

mokinių.  
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2020 m. mokykloje buvo atliktas VDI vertinimas dėl mikroklimato mokykloje, 

pažeidimų nenustatyta (Nr. TA-0681-0018).  

11.3.1. Dauguma mokinių puoselėja mokyklos kultūrą, jaučiasi saugūs, žino ir 

supranta, koks elgesys mokykloje yra vertinamas. Mokiniai ir mokytojai draugiškai 

bendrauja tarpusavyje, nėra patyčių.  

Mokiniai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, organizuoja ir veda renginius.  

2017 m. Mokiniai, mokytojai, tėvai, socialiniai partneriais LRT radijo laidoje 

kalbėjosi su  programos „Muzikinė dėžutė“ redaktore F. Savickyte ir parengė įrašą 

Lietuvos radijui. Pasaulinę muzikos dieną mokiniai kartu su mokytojais parengė 

nuotaikingą muzikos pamoką su lavinančiomis užduotimis 

Sudaromi individualūs ugdymo planai atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius. 

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė. 

 „Mokinių elgesio taisyklės“, 2015-01-30 įsakymo Nr. 10-1.  

„Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės“ 2017 -09-18 įsakymo Nr. V-K-24.  

Pareigybių aprašymai.  

„Mokytojų etikos kodeksas“ 2017-06-13 įsakymo Nr. VK-17-1.  

„Psichosocialinių veiksnių tyrimo protokolas Nr. 20-296“ atliktas 2020 m. liepos 7 

d. 

2020 m. VDI vertinimas dėl mikroklimato mokykloje (Nr. TA-0681-0018).  

Pokalbiai su bendruomene: mokiniais, tėvais, mokytojais, darbuotojais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Mokykloje kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti 

aplinka. Mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti koncertuose, festivaliuose, 

projektuose, kituose renginiuose netradicinėse erdvėse. 

Iš pokalbių su tėvais ir mokiniais galima teigti, kad mokyklos bendruomenės nariai 

mokykloje jaučiasi saugūs, yra susitarimai dėl elgesio taisyklių, kurių laikomasi. 

Mokyklos darbuotojai vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, 

Mokytojų etikos kodeksu. Iš pokalbių su mokytojais matyti, kad sudaromos 

sąlygos lyderystei. 

Pokalbiai su mokiniais atskleidė, kad mokiniai mokykloje jaučiais saugūs, 

iniciatyvūs ir į jų nuomonę ir pageidavimus yra atsižvelgiama, santykiai su 

mokytojais draugiški, nėra patyčių.  
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Įvertinimo lygis-aukštas 

 
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. 

12.1.1.1 Mokyklos misija, vizija, filosofija aptarta 2020–2022 metų strateginiame 

plane, dera su Biržų rajono strateginiu planu, Geros mokyklos koncepcija. Atspindi 

vedybines nuostatas ir ateities lūkesčius. Dokumentas parengtas vadovaujantis 

nacionaliniais ir savivaldybės dokumentais bei teisės aktais, reglamentuojančiais 

NVŠ nuostatas, atitinka nacionalinę, regiono strategiją. Svarstant mokyklos viziją, 

aktyvūs yra socialiniai partneriai. Mokyklos vizija, misija, filosofija skelbiamos 

mokyklos interneto svetainėje, mokyklos erdvėse.  

12.2.1. Mokyklos mokytojų bendruomenė dalyvauja rengiant pagrindinius 

mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus: strateginį planą, veiklos planą, 

ugdymo planą, yra supažinusi su Mokyklos strateginiu planu, metiniu veiklos bei 

ugdymo planais. Jų tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo rezultatai yra aptariami 

susirinkimų, posėdžių metu.  

Mokyklos strategija tinkama. Ji atliepia švietimo iššūkius, kurie keliami švietimui,  

atitinka regiono politikos strategiją. 2019 m. gruodžio 23 d. mokyklos direktoriaus  

įsakymu Nr.  VK-43  buvo sudaryta darbo grupė Strateginiam planui rengti, 

atsižvelgiant į pedagogų turimas kompetencijas ir patirtį. Mokyklos bendruomenė 

turėjo galimybes pareikšti pasiūlymus dėl Strateginio plano veiklos kryptingumo, 

tobulinimo sričių. Mokykloje organizuoti susirinkimai, kurių metu svarstyta, ką 

reiktų keisti, tobulinti. Rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  2018 

metais nustatė, kad Mokyklos 2016–2020 metų strateginis planas parengtas ne 

pagal  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 

patvirtintą metodiką, todėl 2020 metais buvo parengtas naujas strateginis planas, 

trejų metų laikotarpiui.  

Lygindami 2016–2020 ir 2020–2022 metų strateginius planus, galime teigti, jog 

mokykla kryptingai siekia nacionalinių tikslų: „tobulėjantys ir rezultatyviai 

dirbantys mokytojai“; „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinių 

aplinkų atnaujinimas“; „plėtojant mokyklos mokinių formalųjį meninį ugdymą 

papildančio švietimą ir neformaliojo meninio ugdymo aprėptį, ugdyti mokinių 

kūrybiškumą, individualumą bei asmenybės formavimąsi“. Strateginio laikotarpio 

mokyklos lūkesčiai nukreipti į aiškų ir pamatuojamą rezultatą, orientuotą į pokytį,  
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Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė. 

2020-2022 metų strateginis planas, 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. VK-13. 

Veiklos planas, 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VK-3.  

2018 m. Kontrolės audito tarybos išvada. 

Pokalbiai su bendruomene : mokiniais, mokytojais, tėvais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė faceebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Mokyklos vizija, misija ir filosofija atspindi vertybines nuostatas ir ateities 

lūkesčius, grindžiami Geros mokyklos koncepcija. Svarstant mokyklos viziją, 

dalyvauja ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai.  

 Mokyklos tikslai atliepia  teisės aktus, reglamentuojančius NVŠ nuostatas, dera su  

savivaldybės strateginiais dokumentais. Bendruomenės nariai dalyvauja rengiant 

mokyklos strateginį planą, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Pokalbiuose su mokytojais,  paaiškėjo, kad jie žino mokyklos veiklos tikslus, 

pripažįsta juos ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. 

 

Įvertinimo lygis – aukštas. 

 

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. 

13.1.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais – tai 

nuolatinis procesas. Mokyklos veikla vertinama vadovaujantis „Darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu“, mokytojų veikla vertinama pildant „Mokytojo veiklos 

ataskaitą“. Parengtas veiklos kokybės įsivertinimo planas. Suformuota įsivertinimo 

grupė, ją sudaro 4 grupės ir jų vadovai.  Įsivertinimas atliekamas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 

V-342 patvirtintą „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės 

užtikrinimo metodiką“. Įsivertinimo grupės atliko platųjį įsivertinimą ir detalųjį 

įsivertinimą. Grupės pasiskirstė, kurią sritį nagrinės, kokius informacijos rinkimo 

būdus naudos, pagal mokyklos situaciją kūrė iliustracijas, jas pristatė mokyklos 

bendruomenei. Tiriant rodiklius, taikomi stebėjimo, anketų, dokumentų analizės 

metodai. Į duomenų rinkimą įtraukiama didžioji bendruomenės dalis.  

Mokyklos veiklos tobulinimo sprendimai priimami vadovaujantis  mokyklos 

veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendromis diskusijomis.  Naudojant įsivertinimo 

duomenis, keliami nauji tikslai, iššūkiai. Mokyklos ugdymo programų tobulinimui 
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taip pat naudojami aptarimai-pokalbiai su mokinių, jų tėvų, mokytojų 

bendruomenėmis, prašymų dėl priėmimo į mokyklos atitinkamas programas, 

kurios tenkintų mokinių poreikius, skaičiaus analizė, ugdymo planų analizė. 

Parengta fortepijono saviraiškos programa mokiniams, pritaikyta mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Profesinės linkmės programa.  

2019/2020 m. m. atsižvelgus į mokinių poreikius, pasiūlyta pasirenkamųjų dalykų 

kompiuterio grafinio dizaino programas, 2020/2021 m. m. atsižvelgus į mokinių 

poreikius, pasiūlytos pasirenkamojo dalyko: tekstilės (tapybos ant šilko) programa.  

13.2.1. Mokyklos 2020 m. veiklos ir 2020-2022 m. strateginis planas dera su Biržų 

rajono strateginiu planu, Geros mokyklos koncepcija. Veikla grindžiama 

komandiniu darbu, bendravimu ir bendradarbiavimu, atsižvelgiant į Mokyklos 

bendruomenės poreikius. Rengiant Mokyklos strateginį planą ir metinius veiklos 

planus, pasitelkiama mokytojų bendruomenė, naudojami veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenys, vadovaujamasi ugdymo sritį reglamentuojančiais 

galiojančiais teisės aktais, kasmet rengiama mokyklos veiklos plano ir direktoriaus 

ataskaita, kuri pateikiama mokytojų ir mokyklos tarybai, rajono tarybai. Mokykloje 

kuriama tobulėjimo įsivertinimo ir kultūra, palaikomas atviras ir konstruktyvus 

bendravimas siekiant mokyklos ir mokinių pažangos.  

13.3.1. Mokyklos finansinius išteklius sudaro Valstybės ir savivaldybės biudžeto 

lėšos,  pajamos už teikiamas paslaugas (tėvų įmokos), fizinių ir juridinių asmenų 

parama, fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip 

teisėtais būdais perduotos lėšos.  2018 metų  projekto „Neformalaus ugdymo 

galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“ (projektą rengė ir vykdė 

rajono savivaldybė) vertė 55148,79 Eur (Europos Sąjungos ir savivaldybės 

biudžeto lėšos). 2019–2020 metų projektui „Muzika ir menas – prieinamas 

kiekvienam“  skirta 8764,85 Eur: 7764,85 Eur  (Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšos), 1000 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos). 2020 

metais Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektui – edukacinei stovyklai 

„Skambančių spalvų istorijos“ skirta 1400 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos) ir 

projektui – meninei stovyklai „Muzikuokime ir keliaukime“  skirta 4500 Eur 

(valstybės biudžeto lėšos). Finansiniai mokyklos ištekliai skirstomi skaidriai.  

Finansinės ataskaitos  nuolat viešinamos mokyklos tinklalapyje www.muzikos 

mokykla.puslapiai.lt darbuotojai į asmeninius el. paštus gauna kiekvieno mėnesio 
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asmens finansines ataskaitas, mokiniams kiekvieną mėnesį pateikiami mokėjimo 

kvitai. 

Biudžeto ataskaitos kasmet pateikiamos mokyklos tarybai, steigėjui.  

Vadovaujantis „Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo ir organizavimo tvarkos 

aprašu“, patvirtintu 2017-11-27 Nr. VK-31, sudaromas reikalingų įsigyti priemonių 

planas, numatomi prioritetai. Mokytojų ir Mokyklos tarybos posėdžiuose 

aptariama, kaip panaudoti mokyklos bendruomenės paramą.  

2 proc. paramos, fizinių, juridinių ar anonimiškai gautos paramos lėšos, parama 

materialinėmis vertybėmis  naudojama mokyklos nuostatuose numatytos veiklos 

vykdymo reikmėms. 

Apibendrinamasis įsivertinimas – aukštas 

Pagrindimas. Dokumentų analizė.  

„Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas“, 2018-01-02 įsakymo Nr. VK-2. 

2020-09-30 įsakymo Nr. VK-35 parengtas veiklos kokybės įsivertinimo planas, 

suformuota grupė.  

Finansų ataskaitos.  

„Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo ir organizavimo tvarkos aprašas“, 2017-

11-27 Nr. VK-31.  

Pokalbiai su bendruomene : mokiniais, mokytojais, tėvais.  

Mokyklos interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt 

Mokyklos socialinė facebook paskyra „Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla“. 

Dokumentų analizės ir pokalbių su Mokyklos bendruomenės nariais (vadovais, 

mokytojais, mokiniais, tėvais) duomenys patvirtina, kad  tyrimų, anketų, į(si) 

vertinimo  duomenys naudojami veikloje, remiantis jais tobulinamos ir kuriamos 

naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė. Duomenys naudojami tobulinant 

mokyklos strategiją, metinius veiklos ir ugdymo planus. 

Mokyklos biudžetas ir materialiniai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, 

laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

 

Įvertinimo lygis – aukštas 

 
 

 Stiprieji mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 
1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2). 
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2. Grįžtamasis ryšys (3). 

3. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas (4).  

4. Personalo vadyba (7).  

5. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8). 

 Tobulintini mokyklos veiklos rodikliai/aspektai 

 
1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla (5.1) 

2.  Ugdymo erdvės yra saugios (10.1) 

3. Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka programos turinį  (10.3) 

 

 

 
 

______________________ 

 


