TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ROBERTO KAZLAUSKO
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-20 Nr. 1
Tauragė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano
įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
Tauragės muzikos mokykla - neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildanti
mokykla, teikianti galimybę visiems norintiems vaikams, išlaikiusiems stojamuosius egzaminus,
lavinti muzikinius įgūdžius bei gebėjimus. Veikia Mokyklos skyrius Skaudvilėje. Mokykla vykdo
šias ugdymo programas:
1. Pradinis muzikinis ugdymas.
2. Pagrindinis muzikinis ugdymas.
3. Ankstyvasis muzikinis ugdymas.
4. Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose.
5. Muzikos mėgėjų ugdymas.
Mokiniai spalio 1 dienai
Eil. Programa
Mokiniai
Nr.
2017 m. 2018 m. 2019 m.
Ankstyvasis muzikinis ugdymas
Muzikos mėgėjų ugdymas
Kryptingas muzikinis ugdymas meno
kolektyvuose
Pradinis muzikinis ugdymas
Pagrindinis muzikinis ugdymas

21
23
27

10
23
17

12
32
17

148
88

155
87

144
77

Viso:

307

292

282

Mokiniams sudarytos sąlygos muzikuoti ir tobulinti ansamblinio grojimo įgūdžius
mokomuosiuose meniniuose kolektyvuose: pučiamųjų instrumentų orkestre, tautinės muzikos,
tradicinių kanklių, akordeonininkų, gitaristų ansambliuose, dainuoti instrumentalistų bei
dainavimo klasės choruose. Visi norintys galėjo mokytis muzikos mokykloje, jiems buvo
skiriamos norimų instrumentų ir dainavimo pamokos, įvairūs ansambliai, orkestrai. Visi mokiniai
buvo įtraukti į koncertinę veiklą, kiekvienas galėjo išreikšti savo gebėjimus. Jie buvo aktyvūs
koncertinės veiklos dalyviai, dalyvavo įvairiuose muzikos mokyklos ir rajono, respublikos,
tarptautiniuose renginiuose.
Mokykla aprūpinta visomis būtinomis sertifikuotomis saugos, higienos, patalpų ir

lauko aplinkos priežiūros priemonėmis, WC reikmenimis ir kt., tačiau būtinas koncertų salės
remontas, reikalingas koncertinis fortepijonas, būtina sutvarkyti laiptus prie pagrindinio įėjimo į
Mokyklos pastatą.
Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio tikslo buvo siekiama numatytomis priemonėmis
įgyvendinant metinius tikslus:
1. Teikti kokybiškas formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo paslaugas.
Įgyvendintos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, kryptingo muzikinio ugdymo,
muzikos mėgėjų ugdymo programos, suteikti muzikinės brandos pagrindai, bendrasis muzikinis
raštingumas, profesinės kompetencijos pradmenys. Buvo skatinama vidinė mokinių ugdymosi
motyvacija, išsiaiškinti, įvertinti veiklos ir ugdymo privalumai bei trūkumai. Atsižvelgiant į
individualias savybes skatinta pasirinkti ugdymo programą. Sudarytos sąlygos mokyklos
reprezentaciniams kolektyvams, solistams pasiruošti konkursams ir festivaliams, dalyvauta:
Tarptautiniai konkursai ir festivaliai:
• Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Ventus
musicale“,
• Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis „Šimtas šokančių rankų“,
• Tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis (Prancūzija),
• XV liaudies šokių ir dainų festivalis „Ohrido bangos – 2019“ Ohride (Makedonija).
Respublikiniai konkursai ir festivaliai:
• Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų atvirasis čempionatas,
• Regioninis akordeonininkų konkursas „Akordeonų pavasaris“,
• Respublikinis V-asis kamerinių ansamblių konkursas „Karamelė“,
• Respublikinis VII-asis R.Žaldoko styginių instrumentų konkursas,
• Lietuvos VI-asis vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“,
• Klaipėdos regiono vaikų ir jaunimo dainų šventė „Mes Lietuvos vaikai“,
• XXI Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas,
• Respublikinis antro instrumento (fortepijono) mokinių festivalis „Fortepijonas
visiems“,
• Respublikinis bendrojo fortepijono mokinių konkursas „Jūros eskizai“,
• Regioninis akordeonininkų konkursas „Savarankiškai išmokta pjesė“,
• Respublikinis bendrojo fortepijono mokinių festivalis-praktikumas „Mano
mėgstamiausias kūrinys“,
• Respublikinis bendrojo fortepijono mokinių festivalis „Laisvalaikio muzika – 2019“,
• XIX Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų stygininkų festivalis
„Smuikas mano draugas“,
• XXIX Žemaitijos krašto ir meno mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“,
• Klasikinės gitaros III-asis festivalis-konkursas „Žemaitėjės gitara – 2019“,
• XX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ARCO,
• XIX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų
festivalis „Trimitatis“,
• Klaipėdos regiono dainų šventė „Mes Lietuvos vaikai“.
Šiuose konkursuose ir festivaliuose iškovoti 28 laureatų ir 4 diplomantų vardai.
2. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
Buvo skatinta ir sudarytos sąlygos mokytojams bei administracijos darbuotojams įgyti

aukštesnio lygio kompetencijas, plačiau įgyvendinti gerosios patirties sklaidą (skirta 1200 Eur).
3. Gerinti mokyklos materialinę bazę.
Pilnai įgyvendinti 2019 m. mokyklos veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai :
atliktas bibliotekos, 24 klasės remontas (išdažytos sienos, lubos ir kt., pakeista grindų danga, 8 kl.
pakeista grindų danga, atnaujintas mokyklos inventorius: nupirkta: 3 spintos (8, 20, 24 kl.), 3
stalai (8, 20, 24 kl.), įdėtos naujos žaliuzės, nupirktos naujos knygų lentynos bibliotekai,
nupirktas kiliminis takas (6 kl.), nupirktas kompiuteris (15 kab.).Atsižvelgiant į mokytojų
prašymus, turimas lėšas nupirktos ugdymo procesui įgyvendinti reikalingos mokymo priemonės –
programinė įranga SMART lentai (25 kl.), 3 trimitai (8, 3 kl.), kolonėlė prie kompiuterio (20
kab.).Sudarytos geros sąlygos ugdymui (-si), ugdymo programų bei numatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui. Buvo papildyti bibliotekos fondai: nupirkta 16 vnt. knygų įvairiems muzikos
instrumentams ( už 239 Eur), prenumeruotas žurnalas „Muzikos barai“.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
vadovaujantis
(toliau –
Siektini rezultatai
vertinama, ar
užduotys)
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1. Mokyklos Analizuoti
Nuo 2019 m. rugsėjo
skyriuje
pedagoginius
1 dienos vyko
Skaudvilėje
krūvius,
pasirinktų dalykų
teikti
organizuoti
pamokos.
kokybišką
mokinių priėmimą
ugdymą,
mokytis pagal
vystyti plėtrą.
pasirinktas
programas,
mokiniams ir
mokytojams
sudaryti sąlygas
ugdymo plano
vykdymui
(pokalbiai su
mokytojais).
1.2.
Mokyklos
2019 metų pradžioje
Organizuoti
reprezentaciniams
vyko pokalbiai su
muzikos
kolektyvams,
mokytojais,
mokyklą
solistams sudaryti
kolektyvų vadovais
reprezentuojan sąlygas pasiruošti ir ir mokiniais.
čius renginius
dalyvauti rajono
Kolektyvų vadovams
mieste/rajone, renginiuose,
sudarytos sąlygos
respublikoje,
respublikiniuose
dalyvauti
užsienyje.
bei tarptautiniuose pasitarimuose,
konkursuose,
seminaruose ir

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Mokyklos skyriuje Skaudvilėje
16 mokinių sudarytos sąlygos
lankyti fortepijono, smuiko,
solfedžio, papildomo
fortepijono ir akordeono
pamokas ( nuo rugsėjo 1 d. į
akordeono 1 klasę priimti 4
mokiniai).

Mokyklos mokytojai surengė
11 mokyklinių konkursų
mokiniams, kartu su Šiaulių
miesto kameriniu orkestru
surengė projektą-koncertą
„Muzikiniai rudenys“ skirtą
mokyklos 65-čiui. Kartu su
partneriais iš Sakartvelo
(Zestafonio ir Haragauli miestų

festivaliuose.

1.3.
Įgyvendinti
mokinių
lankomumo
apskaitą
naudojant
elektroninį
mokinio
pažymėjimą.

mokymuose bei
dalyvauti kolektyvų
atrankose,
peržiūrose.
Dalyvavimas
renginiuose:
mieste/rajone – 10,
respublikoje – 10,
tarptautiniuose – ne
mažiau 3.

muzikos mokyklomis)
surengtas muzikos mokyklos
įkūrimo 65 – mečio koncertas.
Bendradarbiauta su Klaipėdos
S.Šimkaus konservatorija surengtas III-asis projektas
„Muzika kviečia kiekvieną“.
Dalyvauta Tauragės Miesto
dienų koncertuose ir kt.
Dalyvauta 4 tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose, 11
respublikiniuose konkursuose,
festivaliuose, bei 7
regioniniuose konkursuose,
festivaliuose.
Pasiruošta ir
Nuo spalio 1 d.
Nuo spalio 1 d. su E
diegiama
mokiniai lankomumą pažymėjimu registruojasi
elektroninio
registruojasi su E
mokiniai, lankantys
mokinio
pažymėjimu.
neformaliojo ugdymo
pažymėjimo (EMP)
programas (ankstyvojo
sistema.
muzikinio ugdymo, kryptingo
muzikinio ugdymo meno
kolektyvuose ir muzikos
mėgėjų – viso 71 mokinys).

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Tobulintas etatinis mokytojų darbo
Nustatyta mokytojo darbo krūvio
apmokėjimas
sandara- darbo laiko paskirstymas pagal
veiklas. Nekontaktinio darbo valandos
priskirtos konkrečioms veikloms.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
Labai gerai ☐
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai +

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
Patenkinamai ☐
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Nepatenkinamai ☐
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo klausimais

Direktorius
__________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas)

(vardas ir pavardė)

2020-01-20
(data)

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės mero
2020 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr.P1-20
TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ROBERTO KAZLAUSKO
VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys (toliau
vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
– užduotys)
vertinama, ar
ir jų rodikliai
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1.
Mokyklos Analizuoti
Nuo 2019 m. rugsėjo Mokyklos skyriuje
skyriuje Skaudvilėje pedagoginius krūvius, 1
dienos
vyko Skaudvilėje 16

teikti
kokybišką organizuoti mokinių pasirinktų
ugdymą, vystyti plėtrą. priėmimą
mokytis pamokos.
pagal
pasirinktas
programas,
mokiniams
ir
mokytojams sudaryti
sąlygas ugdymo plano
vykdymui (pokalbiai
su mokytojais).
1.2.
Organizuoti
muzikos
mokyklą
reprezentuojančius
renginius
mieste/rajone,
respublikoje,
užsienyje.

Mokyklos
reprezentaciniams
kolektyvams,
solistams sudaryti
sąlygas pasiruošti ir
dalyvauti rajono
renginiuose,
respublikiniuose bei
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose.

dalykų mokinių sudarytos
sąlygos lankyti
fortepijono,
smuiko, solfedžio,
papildomo
fortepijono ir
akordeono
pamokas ( nuo
rugsėjo 1 d. į
akordeono 1 klasę
priimti 4 mokiniai).
2019 metų pradžioje Mokyklos
vyko pokalbiai su mokytojai surengė
mokytojais, kolektyvų 11 mokyklinių
vadovais ir mokiniais. konkursų
Kolektyvų vadovams mokiniams, kartu
sudarytos
sąlygos su Šiaulių miesto
dalyvauti
kameriniu orkestru
pasitarimuose,
surengė projektąseminaruose
ir
mokymuose
bei koncertą
dalyvauti kolektyvų „Muzikiniai
atrankose, peržiūrose. rudenys“ skirtą
mokyklos 65-čiui.
Dalyvavimas
Kartu su partneriais
renginiuose:
mieste/rajone – 10, iš Sakartvelo
respublikoje – 10, (Zestafonio ir
tarptautiniuose – ne Haragauli miestų
mažiau 3.
muzikos
mokyklomis)
surengtas muzikos
mokyklos įkūrimo
65 – mečio
koncertas.
Bendradarbiauta su
Klaipėdos
S.Šimkaus
konservatorija surengtas III-asis
projektas „Muzika
kviečia kiekvieną“.
Dalyvauta
Tauragės Miesto
dienų koncertuose
ir kt.
Dalyvauta 4

tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose, 11
respublikiniuose
konkursuose,
festivaliuose, bei 7
regioniniuose
konkursuose,
festivaliuose.
1.3.
Įgyvendinti Pasiruošta ir diegiama Nuo spalio 1 d. Nuo spalio 1 d. su
mokinių lankomumo elektroninio mokinio mokiniai lankomumą E pažymėjimu
apskaitą
naudojant pažymėjimo (EMP) registruojasi su E registruojasi
elektroninį
mokinio sistema.
mokiniai, lankantys
pažymėjimu.
pažymėjimą.
neformaliojo
ugdymo programas
(ankstyvojo
muzikinio ugdymo,
kryptingo
muzikinio ugdymo
meno kolektyvuose
ir muzikos mėgėjų
– viso 71 mokinys).
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
2.1. Dalyvauti muzikos mokyklą
reprezentuojančiuose renginiuose
mieste/rajone,
respublikoje,
užsienyje.

2.2.
Įgyvendinti
mokinių
lankomumo apskaitą naudojant
elektroninį mokinio pažymėjimą.
2.3.
Mokyklos
skyriuje
Skaudvilėje teikti kokybišką
ugdymą, vystyti plėtrą.

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2020 metų pradžioje vyks
pokalbiai
su
mokytojais,
kolektyvų
vadovais
ir
mokiniais.
Kolektyvų
vadovams sudaromos sąlygos
dalyvauti
pasitarimuose,
seminaruose ir mokymuose bei
dalyvaujama
kolektyvų
atrankose,
peržiūrose.
Dalyvavimas
renginiuose:
mieste/rajone
–
10,
respublikoje
–
10,
tarptautiniuose – ne mažiau 3.
Pasiruošta ir diegiama Nuo 2020 m. spalio 1 d.
elektroninio
mokinio mokiniai
lankomumą
pažymėjimo
(EMP) registruojasi su E pažymėjimu.
sistema.
Analizuoti pedagoginius Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos
krūvius,
organizuoti vyks
pasirinktų
dalykų
mokinių
priėmimą
Mokyklos
reprezentaciniams
kolektyvams, solistams
sudaryti sąlygas
pasiruošti ir dalyvauti
rajono renginiuose,
respublikiniuose bei
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose.

2.4. Atlikti visus darbus
susijusius su muzikos mokyklos
reorganizacija

mokytis
pagal
pasirinktas programas,
mokiniams
ir
mokytojams
sudaryti
sąlygas ugdymo plano
vykdymui (pokalbiai su
mokytojais).
Pagal
parengtą
reorganizavimo sąlygų
aprašą
vykdomi
numatyti darbai.

pamokos.

Iki
rugpjūčio
31
d.
reorganizuota
muzikos
mokykla į naują juridinį
asmenį – Tauragės meno
mokyklą
( pakeisti
mokyklos nuostatai, struktūra,
perduotas mokyklos turtas ir
dokumentai).

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

3.1. Įstaigos ar vadovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimas.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
5.1. Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo klausimais

III SKYRIUS

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:
Tauragės muzikos mokyklos direktorius Robertas Kazlauskas įvykdė jam nustatytas
2019 m. užduotis ir kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius viršijo.
Susipažinus su Tauragės muzikos mokyklos tarybos įvertinimu Tauragės muzikos
mokyklos direktoriaus Roberto Kazlausko 2019 metų veiklos ataskaitą ir jo metų veiklą įvertinti
labai gerai ir nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamąją dalį – 15
proc. jo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
Galutinė veiklos vertinimo išvada
Tauragės muzikos mokyklos direktoriaus Roberto Kazlausko 2019 metų veiklos
ataskaitą ir jo metų veiklą įvertinti labai gerai , nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo
pareiginės algos kintamąją dalį – 15 proc. jo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

Tauragės rajono savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

