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ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLA 
 

DIREKTORIAUS REMIGIJAUS ADOMAIČIO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-20 Nr.1 

Šiauliai 
 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1.Tenkinti mokinių 

pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, 

sudaryti palankias 

sąlygas vaikų 

socializacijai 

  

1.1.Užtikrinti optimalų 

neformalaus vaikų 

švietimo prieinamumą ir 

paslaugų įvairovę 

1.1.1.mokyklos teikiamų 

paslaugų įvairovės 

išlaikymas (3 programos, 

420 mokinių);  

1.1.1.1. Įgyvendinta. Mokykla vykdo: 

1. Pradinio muzikinio ugdymo programą; 

2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programą; 

3. Neformaliojo muzikinio ugdymo 

programą. 

Mokinių skaičiaus vidurkis per metus - 325 

1.1.2.mokinių iš socialiai 

remtinų šeimų, mokinių su 

negalia ugdymas (5 

mokiniai); 

1.1.2.1. Įgyvendinta. Iš socialiai remtinų 

šeimų ir vaikų su negalia mokėsi 7 mokiniai 

1.1.3.profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo modulio 

įgyvendinimas (programa 

gabiesiems) (60 mokinių). 

1.1.3.1. Įgyvendinta. Pagal profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo modulio programą mokėsi 

72 mokiniai 

1.2.Užtikrinti ugdymo 

kokybę, plėtoti mokinių 

saviraišką 

1.2.1.mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

(10 seminarų); 

1.2.1.1. Įgyvendinta pilnai. Kvalifikacija 

tobulinta 16-oje seminarų 

1.2.2. metodinės veiklos 

tobulinimas (organizuota 1 

tarptautinė konferencija, 

vestos 4 atviros pamokos); 

1.2.2. 2. Įgyvendinta. Organizuota tarptautinė 

konferencija „Ateities balsai“, vestos 4 

dainavimo, solfedžio dalykų atviros pamokos 

1.2.3.mokyklos chorų 

koncertinių kelionių 

Lietuvoje ir užsienyje 

organizavimas 

(10 kelionių, 150 mokinių); 

Įgyvendinta ir viršyta: organizuota 14 

koncertinių kelionių Lietuvoje ir užsienyje, 

dalyvavo per 250 mokinių. 

1. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“  

koncertinė kelionė į Jungtines Amerikos 

valstijas; 

2.  Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“   
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  koncertinė kelionė į Jungtinę Karalystę;  

3. 1-os kl. berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas Lietuvos berniukų chorų 

festivalyje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ Gargžduose; 

4. 2-os kl.  berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas Lietuvos berniukų chorų 

festivalyje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ Gargžduose; 

5. 3-ios kl. berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas Lietuvos berniukų chorų 

festivalyje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ Gargžduose; 

6. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“  

koncertinė ir dalyvavimas respublikiniame 

festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje;  

7. 1-os kl. berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas respublikiniame festivalyje 

„Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje;  

8. 2-os kl.  berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas respublikiniame festivalyje 

„Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje;  

9. 3-ios kl. berniukų choro koncertinė kelionė 

ir dalyvavimas respublikiniame festivalyje 

„Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje;  

10. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

koncertinė kelionė ir dalyvavimas Kauno 

dainų šventėje;  

11. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

koncertinė kelionė Tauragėje ir Pagėgiuose; 

12. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

koncertinė kelionė ir dalyvavimas programoje 

„Jubiliejinės apeigos“ Klaipėdoje; 

13. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

koncertinė kelionė į Baisogalą; 

14. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

koncertinė kelionė su programa „Omnis Una 

Gaudeamus“ Akmenėje. 
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 1.2.4. respublikinių ir 

tarptautinių festivalių 

organizavimas ir 

dalyvavimas 

(organizuotas 1 festivalis, 

dalyvauta 8 festivaliuose, 

dalyvių skaičius - 300). 

 

Įgyvendinta ir viršyta. 

Mokykla organizavo tarptautinį vaikų ir 

jaunimo chorų festivalį „Ateities balsai“ 

(dalyvavo 6 chorai, per 300 dalyvių). 

Dalyvauta 19-koje festivalių:  

1. J. S. Bacho muzikos festivalyje „J. S. 

Bacho muzikos visata IV“; 

2.  Festivalyje „Kuršių Nerija 2019“ ; 

3. Festivalyje „Lietuvos berniukai prieš 

smurtą ir narkomaniją“; 

4. Respublikiniame festivalyje „Mes Lietuvos 

vaikai“ 

5. VI Respublikiniame mokyklų chorų 

festivalyje Nacionalinės M. K. Čiurlionio 

menų mokykloje; 

6.  III Respublikinis meno ir muzikos 

mokyklų jaunųjų violončelininkų konkurse-

festivalyje CELLO VIRTUOSO Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos mokykloje; 

7. III respublikinis bendrojo fortepijono 

festivalis „Aš ir fortepijonas“ Šiaulių S. 

Sondeckio menų gimnazijoje;  

8. II berniukų jaunučių chorų festivalyje 

JŪROS AKMENUKAI 2019 Klaipėdoje; 

9. XII vaikų ir jaunimo giesmių šventėje 

„Giesmių pynė Marijai“ Šiaulių Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

bažnyčioje; 

10. Jaunučių chorų festivalyje „Džiaugsmo 

šventė jau atėjo“ Šiaulių Šv. Jurgio 

bažnyčioje; 

11. Vakarų Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų jaunųjų violončelininkų festivalyje 

"Dainuojanti violončelė", kuris vyko 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje; 

12. II Tarptautiniame konkurse-festivalyje 

„Muzikuojantys berniukai“ Klaipėdoje; 

13.  II Šiaulių miesto ir regiono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalyje „Iš 

dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“; 

14. VII tarptautiniame mušamųjų instrumentų 

konkurse - festivalyje "Ritmas Kitaip" Šiaulių 

1-ojoje muzikos mokykloje; 

15. II tarptautiniame instrumentinės muzikos 

festivalyje ,,Grokime kartu" Radviliškio 

muzikos mokykloje; 

16. Jaunųjų atlikėjų festivalyje "Laiko 

Horizontai", skirtame Šiaulių Sauliaus 
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Sondeckio menų gimnazijos 80-mečiui ir 

vasario 16-ajai; 

17. IV Respublikiniame akordeono muzikos 

festivalyje „Laiko ritmu“ Kauno 1-oje 

muzikos mokykloje; 

18. Tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų 

festivalyje (Šiauliai). 

2.Stiprinti mokyklos 

materialinę ir techninę 

bazę. 

    

2.1.Modernizuoti ir 

atnaujinti mokymo bazę 

2.1.1. ugdymo aplinkos 

modernizavimas, vietų 

mokinių poilsiui įrengimas    

(įsigytos 4 priemonės, 

įrengtos 2 poilsio vietos) 

Įgyvendinta ir viršyta.   

Įsigyta interaktyvioji lenta su integruotu 

kompiuteriu ir pakėlimo mechanizmu, trys 

nešiojami kompiuteriai, planšetė. 

Įrengtos dvi poilsio vietos.  

Įrengta dalies klasių moderni garso izoliacija. 

2.1.2.mokyklinių baldų 

atnaujinimas, mokymo 

priemonių įsigijimas  

(2 vienetai) 

Įgyvendinta ir viršyta. Įsigytos mokyklinės 

spintos, naujas pianinas „Essex“ ir kitos 6 

ugdymo priemonės.  

2.2.Gerinti mokyklos 

edukacines aplinkas 

2.2.1.ugdymo aplinkos 

atnaujinimas, einamasis 

remontas; (80 proc.) 

80 proc. pagerintos mokyklos higieninės 

sąlygos. 

 

2.2.2. mokyklos pastato 

renovacija  

Įgyvendintas investicinis projektas „Šiaulių 1-

osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo 

mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas“ 

3. Tobulinti mokinių, 

turinčių skirtingus 

poreikius ir gebėjimus, 

ugdymą. 

  

3.1. Gerinti pamokos 

kokybę. 

3.1.1. Pamokų stebėjimas ir 

reflektavimas 

Stebėtos 1-2 kiekvieno mokytojo pamokos 

  

3.1.2. Kokybiškos pamokos 

kriterijų taikymo pamokose 

grįžtamojo ryšio 

organizavimas 

Pristatyti apibendrinti stebėtų pamokų 

duomenys 

3.1.3. Pedagoginės 

pagalbos mokiniams 

organizavimas 

Organizuotos 2-3 kiekvieno mokytojo 

konsultacijos mokiniams 

3.1.4. Seminaro 

mokytojams 

organizavimas 

Organizuotas edukacinis renginys, kuriame 

mokytojai patobulins mokytojo profesines 

kompetencijas 

3.2. Tobulinti gabiųjų 

mokinių ugdymą 

3.2.1. Susitarimai 

metodinėse grupėse dėl 

gabiųjų mokinių ugdymo 

Parengta ir tobulinama „Gabiųjų mokinių 

ugdymo programa“ 

3.2.2. Susitarimai 

metodinėse grupėse dėl 

mokomųjų dalykų programų 

tobulinimo 

Atnaujintos ir patobulintos 2 dalykų 

programos (elektrinės gitaros, solinio 

dainavimo) 
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 3.2.3. Gabių mokinių 

pasirodymų, koncertų 

organizavimas 

3 koncertai, 4 konkursai  

 

 

 

3.2.4. Atvirų pamokų 

mokinių tėvams 

organizavimas 

6 atviros pamokos, aptarimai metodinėse 

grupėse 

3.2.5. Tarptautinės 

metodinės-praktinės 

konferencijos 

organizavimas 

Organizuota tarptautinė konferencija „Ateities 

balsai“ ir meistriškumo pamokos  

3.2.6. Mokinių lyderystės 

programos įgyvendinimas 

212 mokinių dalyvavo: 

5 mokyklos lygmens renginiuose; 

22 miesto lygmens renginiuose; 

18 šalies lygmens renginių; 

5 tarptautinio lygmens renginiuose.   

3.3. Ugdyti mokinių 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, plėtojant 

saviraiškos galimybes 

 

3.3.1. Mokinių, mokyklos 

kolektyvų koncertai 

mokyklos bendruomenei 

Organizuoti 6 koncertai 

3.3.2. Mokinių, mokyklos 

kolektyvų koncertai miesto 

ugdymo, kitose įstaigose 

Organizuoti 5 koncertai 

3.3.3. Chorų dalyvavimas 

šalies, tarptautiniuose 

festivaliuose, koncertinėse 

kelionėse užsienyje 

Paruošti 4 chorai, kurie dalyvavo 11-koje 

festivalių, vyko į 2 koncertines keliones 

užsienyje 

3.3.4. Mokyklinės solfedžio 

olimpiados organizavimas 

Organizuota olimpiada. 82 dalyviai. 

13 mokinių- I vietos laimėtojų; 

13 mokinių - II vietos laimėtojų; 

16 mokinių - III vietos laimėtojų  

3.3.5. Solfedžio ir muzikos 

istorijos viktorinų 

mokiniams organizavimas 

Organizuotos viktorinos, 40 dalyvių 

 

3.3.6. Mokinių dalyvavimas 

įvairiuose edukaciniuose 

renginiuose, meniniuose 

projektuose 

74 mokiniai  dalyvavo dviejuose renginiuose: 

Meistriškumo „Dagilėlio“ pamokos su D. 

Polikaičiu (JAV); 

Bendras meninis projektas „Musica sacra“ 

tarptautiniame Idaho festivalyje (JAV) kartu 

su merginų choru „Veus“(Ispanija) 

3.3.7. Mokinių įtraukimas į 

mokyklos koncertinės 

veiklos organizavimą 

23 mokiniai aktyviai padėjo organizuoti du 

renginius 

3.4. Gerinti mokinių 

ugdymo sąlygas 

3.4.1.  Mokyklos edukacinės 

aplinkos kūrimo ir turtinimo 

programos parengimas 

Parengta mokyklos edukacinės aplinkos 

kūrimo ir turtinimo programa 2019-2021 

metams 

3.4.2.  Mokymo priemonių 

kabinetuose įvairovės 

didinimas 

Įsigytų priemonių skaičius 12  

3.4.3. Mokyklinio 

inventoriaus įsigijimas 

Įsigyta mokyklinio inventoriaus 9 vnt. 
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3.4.4. Mokyklos patalpų 

atnaujinimas ir 

modernizavimas 

Renovuotos mokyklos patalpos,  

modernizuota ugdymo bazė 

 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

 

1.1. Patobulinti 

mokinių gebėjimų 

raidos stebėsenos 

sistemą. 

(Asmenybės 

ūgtis) 

1.1.1. Atlikti 

muzikinio ugdymo 

įtakos mokinių 

bendrųjų 

kompetencijų  ugdy

mui tyrimą. 

1.1.1.1.Atlikta mokinių 

tėvų apklausa, į kurią 

įtraukti klausimai, 

atspindintys vaiko 

asmenybės ūgties 

koncepcijos nuostatas. 

1.1.1.1.1.Tyrimu nustatytas 

muzikinio ugdymo poveikis 

mokinių bendrųjų kompetencijų 

ugdymui. Muzikinis ugdymas 

pamokose ir kita muzikinė 

mokinių veikla (dalyvavimas 

koncertinėje, konkursinėje, 

projektinėje ir kt. mokyklos 

vykdomoje veikloje) skatina 

teigiamą mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, pažinimo, 

socialinės, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, asmeninės 

kompetencijų plėtotę. 

1.2.Plėsti 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų pasiūlą. 

(Ugdymas(sis)) 

 

 

1.2.1. Didesnės 

mokomųjų dalykų 

pasirinkimo 

galimybės pradinio 

ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo 

programose, 

neformaliojo 

ugdymo 

programoje 

1.2.1.1. Parengta 

elektrinės gitaros dalyko 

mokymo programa 

mokiniams, 

besimokantiems pagal 

pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo 

programas, neformaliojo 

ugdymo programą. 

1.2.1.2.Pradėta dėstyti 

elektrinės gitaros 

mokymo programa. 

1.2.1.1.1.Praplėstos mokomųjų 

dalykų pasirinkimo galimybės 

pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo programose, 

neformaliojo ugdymo 

programoje. 

 

 

 

1.2.1.2.1.Sudarytos sąlygos 

mokiniams dalyvauti elektrinės 

gitaros mokymo programoje 

1.3. Modernizuoti 

mokyklos 

edukacinę 

aplinką. 

(Ugdymo(si) 

aplinka) 

1.3.1.Užtikrinti 

ugdymo procesą 

mokyklos 

modernizavimo 

metu 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.Sudaryta patalpų 

nuomos sutartis. 

1.3.1.2.Parengti nauji, 

ugdymo planą 

atitinkantys tvarkaraščiai 

ir renginių planai 

mokyklos 

modernizavimo 

laikotarpiu. 

 

1.3.1.1.1.Sudaryta patalpų 

nuomos sutartis su ŠU. 

1.3.1.2.1.Parengti nauji, ugdymo 

planą atitinkantys tvarkaraščiai 

ir renginių planai mokyklos 

modernizavimo laikotarpiu. 

1.3.1.2.2.Sudarytos palankios 

sąlygos mokinių ir mokytojų 

darbui. 
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1.3.2.Įgyvendinti 

renovacijos II 

etapą. 

1.3.3. Įsigyti 4 

neformalųjį ir 

formalųjį švietimą 

papildančio 

ugdymo 

programoms 

įgyvendinti 

reikalingos 

priemonės 

1.3.2.1.Įgyvendinti 

renovacijos II etapo 

darbai. 

1.3.3.1. Įsigytos 4 

neformalųjį ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo programoms 

įgyvendinti reikalingos 

priemonės 

1.3.2.1.1.Įgyvendinti 

renovacijos II etapo darbai. 

 

1.3.3.1.1. Įsigyta 12 neformalųjį 

ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programoms 

įgyvendinti reikalingos 

priemonių 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 

dalyvavimas tarptautiniame chorų konkurse „Silver 

bells“ Daugpilyje (Latvija) ir aukso medalio 

laimėjimas 

 

 

„Dagilėlio“ dainavimo mokyklos darbo 

rezultatas, leidžiantis pamatuoti mokinių, 

dalyvaujančių meninėje veikloje ūgtį, 

skatinantis tiek pedagogus, tiek ir mokyklos 

mokinius toliau tobulėti, siekti aukštesnių 

rezultatų, visapusiškos ūgties ir turintis 

išliekamąją vertę. 

3.3. Paraiškų Kultūros tarybai teikimas, rėmėjų, 

siekiant gauti finansavimą mokyklos vykdomiems 

projektams įgyvendinti, paieška  

Gautas finansavimas (52470 Eur) iš Kultūros 

tarybos (39000 Eur), Lietuvos liaudies kultūros 

centro (7470 Eur)  ir (6000 Eur) iš kitų rėmėjų 

leido vykdyti numatytus projektus, kurie 

padėjo ugdyti mokyklos bendruomenės 

kompetencijas 
 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai X 
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5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Ugdymo turinio vadyba 

6.2. Turto ir lėšų administravimas ir valdymas 
 

 

Direktorius                          Remigijus Adomaitis         2020-01-20 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis užduotis įvykdė ir viršijo 

sutartus vertinimo rodiklius. Siūloma jo veiklą vertinti labai gerai. 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                   __________               Kristina Pajuodienė      2020-01-31 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

     

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                                   

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėja                                                              Edita Minkuvienė       2020-02-                                              

 

 

Savivaldybės meras                                                                       Artūras Visockas        2020-02- 

  

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas_______________________________.     
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IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Ugdyti vaiko 

asmenybę siekiant 

nuolatinės jos ūgties 

(Asmenybės ūgtis) 

 

 

9.1.1. Parengtas vaiko 

asmenybės ūgties kompetencijų 

ugdymo tvarkos aprašas. 

 

 

 

9.1.2. Užtikrintas mokinių 

dalyvavimas socialinių – 

pilietinių kompetencijų ugdyme. 

9.1.1.1. Sudaryta darbo grupė vaiko 

asmenybės ūgties kompetencijų 

ugdymo tvarkos aprašui parengti. 

9.1.1.2. Parengtas vaiko asmenybės 

ūgties kompetencijų ugdymo tvarkos 

aprašas. 

9.1.2.1. Ne mažiau 150 mokinių 

dalyvaus socialinėje – pilietinėje 

veikloje. 

9.2.Tobulinti muzikos 

teorijos ir muzikos 

instrumento dalykų 

ugdymo turinį, naudojant 

STEAM principus  

(Ugdymas(sis)) 

9.2.1. Modernizuotas mokomųjų 

dalykų ugdymo turinys pradinio 

ir pagrindinio muzikinio ugdymo 

programose, neformaliojo 

ugdymo programoje, 

atsižvelgiant į kintančius 

poreikius.  

 

9.2.2. Organizuotas pedagogų 

švietimas STEAM ugdymo 

srityje. 

9.2.1.1. Muzikos teorijos pamokose 

pradėtos naudoti kompiuterinės 

Mozabook, Sibelius programos. 

9.2.1.2. Mušamųjų instrumentų, fleitos 

instrumento pamokose pradėtos 

naudoti modernios muzikos priemonės 

(elektroniniai būgnai, Nuvo jFlute). 

 

9.2.1. Organizuotas seminaras 

mokytojams „STEAM metodai 

neformaliojo švietimo veiklose“. 

 

9.2.2.Ne mažiau kaip 50 proc. 

pedagogų susipažino su STEAM 

metodų naudojimu pamokose. 

9.3. Modernizuoti 

mokyklos edukacinę 

aplinką. 

(Ugdymo(si) aplinka) 

 

 

 

 

9.3.1. Modernizuota koncertų 

salės įranga. 

 

 

9.3.2.Modernizuotos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo 

programų įgyvendinimo ugdymo 

priemonės. 

9.3.1.1. Įsigyta moderni koncertų salės 

koncertinio apšvietimo įranga. 

9.3.1.2. Įdiegta garso stiprinimo 

aparatūra koncertų salėje. 

9.3.2.1.Įsigyta moderni muzikos 

klausymo aparatūra (1 klasėje) 

9.3.2.2.Įsigytos interaktyvios lentos (2 

klasėse) 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

10.1. Teisės aktų kaita 

10.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas 

10.3. Lėšų trūkumas 

10.4. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybės) 
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Savivaldybės meras                    ________                            Artūras Visockas                  2020-02- 

                                                

 

Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus siūlymas: 

 

Pritarti 2020 metų veiklos užduotims.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                             

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento                        

Švietimo skyriaus vedėja  ____________ ________                        Edita Minkuvienė        2020-02- 

  

 

Susipažinau. 

Mokyklos direktorius                                                                        Remigijus Adomaitis     2020-02- 

 


