PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLOS
2018-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 m. lapkričio mėn.

VIZIJA
- atvira, lanksti, moderni, stipri savo menine, kultūrine bei sportine veikla neformaliojo vaikų švietimo bei formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokykla Pagėgių savivaldybėje.
MISIJA
- teikti kokybišką meninį bei sportinį ugdymą; ieškoti talentingų sportininkų bei menininkų ir juos profesionaliai rengti įvairiems
savivaldybės, šalies bei tarptautiniams renginiams; organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą; kiekvieną mokinį mokyti pagal jo sugebėjimus
gyventi ir veikti šiuolaikiniame pasaulyje.
VERTYBĖS
- mokymas ir mokymasis; veiklos kokybė, tęstinumas ir tobulėjimas; atvirumas, atsakomybė, vieningumas; bendravimas ir
bendradarbiavimas; saugi aplinka; tradicijų puoselėjimas.
MOKYKLOS STRATEGIJA – POKYČIAI, ATSIŽVELGIANT Į VISUOMENĖS LŪKESČIUS
1 strateginis tikslas - nuoseklus ir efektyvus ugdymo tobulinimas
Uždaviniai

1.1. Ugdymo
turinio plėtra

Priemonės

Pasiektas rezultatas

1.1.1. Parengti,
akredituoti bei
pradėti vykdyti
neformaliojo vaikų
švietimo (toliau –
NVŠ) grafinio
dizaino ugdymo
programą.

2019 m. rugsėjo mėn. buvo parengta, akredituota ir pradėta vykdyti NVŠ
grafinio dizaino ugdymo programa. Programą parengė dailės mokytoja
Lina Ambarcumian. Ją lankė 7 mokiniai.
2020 m. birželio mėn. ugdymo programa buvo nutraukta, nes mokyklos
turimi pagal projektą įsigyti kompiuteriai neatitiko ugdymo programai
keliamų reikalavimų ir neužtikrino ugdymo kokybės. Programos
vykdymui reikia galingesnių kompiuterių, kurių šiuo metu mokykla dėl
lėšų stokos, negali įsigyti.

1.1.2. Parengti,
akredituoti bei
pradėti vykdyti NVŠ

2018 m. rugsėjo mėn. buvo parengta, akredituota ir pradėta vykdyti NVŠ
šachmatų ugdymo programa. Programą parengė laisvųjų imtynių
mokytojas Antanas Merkevičius. Ją lankė 12 mokinių.

Panaudota
lėšų

Įgyvendinimo
data,
laikotarpis

1 500 Eur
(NVŠ lėšos)

2019 m.
rugsėjo mėn.2020 m.
birželio mėn.

4 000 Eur
(NVŠ lėšos)

2018 m.
rugsėjo mėn. –
2021 m.

šachmatų ugdymo
programą.

1.2. Pamokos
vadybos
tobulinimas

2021 m. birželio mėn. ugdymo programa buvo nutraukta, nes mokytojas
Antanas Merkevičius dėl didelio darbo krūvio atsisakė dėstyti dalyką, o
kito mokytojo neatsirado. Iš šios programos daug vaikų išsibraukė
karantino metu, nes nepanoro mokytis nuotoliniu būdu.

birželio mėn.

1.1.3. Įgyvendinta
2020 m. rugsėjo mėn. buvo parengta ir muzikos skyriuje pradėta vykdyti
papildoma priemonė, ukulėlių ugdymo programa. Programą parengė fortepijono ir solfedžio
nenumatyta
mokytoja Virginija Bubelienė. Sudarytos dvi grupės - formalųjį švietimą
strateginiame plane. papildančio ugdymo grupė (toliau – FŠPU)- 5 mokiniai ir NVŠ grupė –
6 mokiniai.
1.2.1.Tirti ir
Mokykloje dirba darbštūs, iniciatyvūs bei kūrybiški mokytojai, kurie
analizuoti mokinių
nuolat tobulina savo profesines bei asmenines kompetencijas, ieško naujų
mokymosi poreikius, mokymo formų bei būdų. Tai juos daryti skatina ne tik pačių noras
stilius.
tobulėti, bet ir darbas su gabiais, aukštos mokymosi motyvacijos vaikais
bei noras į savo dėstomas programas pritraukti kuo daugiau mokinių.
Didžiausias dėmesys yra skiriamas pamokos kokybei bei mokinių
mokymosi motyvacijos didinimui.
2019 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian atliko tyrimą ,,Kokią
įtaką vaiko sėkmei daro pamokos vadyba?‘‘, kuris parodė, kad vaiko
sėkmė pamokoje tiesiogiai priklauso nuo stipraus bei kompetentingo
mokytojo bei vaiko motyvacijos mokytis.
2019 m. mokykloje buvo atliktas veiklos kokybės įsivertinimas.
Vertinama sritis – ugdymo pasiekimai ir pažanga. Buvo tirta vaikų
mokymosi sėkmė, daroma pažanga, vertinimo informatyvumas. Gauti
rezultatai panaudoti tolimesnio darbo tobulinimui.

1 000 Eur
(NVŠ lėšos)
1 000 Eur
(savivaldybės lėšos)

2020 m.
rugsėjo mėn.
iki dabar

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

1.2.2. Pamokose
diferencijuoti
mokymosi veiklas
pagal mokinių
gebėjimus,
mokymosi
pasiekimus,
vyraujantį mokymosi

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

Mokykloje mokymas kiekvienam mokiniui yra personalizuotas,
suasmenintas, pripažįstant, kad mokinių patirtys, poreikiai ir siekiai
skiriasi, mokomasi skirtingais tempais ir būdais, plinta mokymasis iš el.
šaltinių ir virtualus pažinimas, ugdymo turinys persikelia už mokyklos
ribų – tęsiasi namuose, draugų būryje, dalyvaujant socialiniuose tinkluose.
Siekiant mokinių mokymosi aukštesnės motyvacijos, ugdymas mokykloje
yra tikslingas ir lankstus, pamokų tipai ir scenarijai- skirtingi bei įvairūs,
o mokymas - individualizuotas ir diferencijuotas.

stilių.

Mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas mokinių aukštesniųjų gebėjimų
ugdymui, nes tai yra tiesioginis veiksnys, lemiantis kūrybingumą ir
inovatyvumą bei mūsų šalies gerovę. Yra nuolat plėtojama varžybinė,
konkursinė, koncertinė bei projektinė veikla, kad mokiniams būtų
sudarytos galimybės mokykloje įgytus gebėjimus pasitikrinti
savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose.
Kiekvienais metais mokytojai kokybiškai rengė savo dėstomų dalykų
teminius planus bei individualias ugdymo programas, gerai planavo bei
vedė pamokas. Sporto skyriaus mokytojai sudarė metinius varžybų
kalendorius ir sėkmingai juos vykdė (išskyrus tuos laikotarpius, kai šalyje
buvo įvestas karantinas).
2020, 2021 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas nuotolinio mokymo
iššūkiams: pamokų vedimo pasirengimui, planavimui ir organizavimui,
skaitmeninio ugdymo turinio kūrimui, mokinių mokymosi motyvacijos
didinimui, aiškiai ir tiksliai komunikacijai su mokiniais ir jų tėvais,
mokymo individualizavimui ir personalizavimui.

1.2.3. Planuoti ir
vesti integruotas bei
pamokas
netradicinėse
erdvėse.

Mokytojai mokinių motyvaciją mokytis nuolat skatina vesdami pamokas
ir veiklas netradicinėse aplinkose - kiekvienais metais mokiniai dalyvauja
savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, konkursuose,
varžybose, parodose, projektuose, vasaros stovyklose.
2018 m.:
muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo edukaciniame projekte ,,Muzikos
pamoka su Martynu Levickiu‘‘ Tauragėje, dailės skyriaus mokiniai
Mažosios Lietuvos muziejuje Klaipėdoje gamino grafikos darbus
linoraižinio technika, mišrus vokalinis ansamblis 3 dienas svečiavosi
Punske, kur dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose ir
koncertavo, daug meninių ir sportinių edukacinių veiklų visai mokyklos
bendruomenei vyko vasaros stovykloje ,,Delfinai‘‘.
2019 m.:
muzikos skyriaus mokiniai vyko į Klaipėdos muzikinio teatro miuziklą
,,Boni ir Klaidas‘‘, dailės skyriaus mokiniai dalyvavo Švėkšnos tradicinių
amatų centro edukaciniame užsiėmime ,,Muilo gamyba‘‘, sporto skyriaus
mokiniai vyko į Šilalės baseiną bei Taurų pramogų parką,

4 000 Eur
(mokyklos
lėšos)
4 000 Eur
(privačios
lėšos)

2018-2021 m.

daug meninių ir sportinių edukacinių veiklų visai mokyklos
bendruomenei vyko vasaros stovykloje ,,Delfinai‘‘: tradiciniai ir
netradiciniai sporto žaidimai, rytinė žūklė, dailės pleneras, gamtos
stebėjimas ir fiksavimas fotokamera, teatro etiudai patyčių prevencijos
tema.
2020 m.:
sporto skyriaus mokiniams pamoko vyko Šilalės baseine, Taurų
pramogų parke, dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto
,,Lietuva – Lenkija‘‘ veikloje ,,Knygrišystės ir popieriaus marmuravimo
mokymai‘‘ Bitėnuose, Pagėgių savivaldybėje.
2021 m.:
sporto skyriaus mokiniams pamoko vyko Šilalės baseine, Taurų pramogų
parke, dailės skyriaus mokinimas buvo suorganizuotas pleneras
,,Svajonių spalvos‘‘ bei edukacinė išvyka į Gargždų zoologijos sodą,
muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo susitikime su atlikėja Jazzu
Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje.
2020, 2021 m. daug suplanuotų netradicinių veiklų neįvyko dėl šalyje
įvesto karantino.
1.2.4. Tikslingai
taikyti IT pamokoje.

Stiprinant pamokos kokybę, pamokose yra tikslingai naudojamos turimos
informacinės technologijos. Mokykloje yra įrengtos dvi kompiuterinės
klasės – solfedžio ir muzikos istorijos (7 kompiuteriai ir išmanusis
televizorius) ir dailėtyros (6 kompiuteriai) . Šiose pamokos yra
naudojami elektroniniai vadovėliai.
Kiekvienas mokytojas turi savo kompiuterius (mokyklos arba
asmeninius), kuriuos naudoja nuotolinių pamokų vedimui, elektroninio
dienyno pildymui, skaitmeniniam mokinių registravimui į respublikinius
čempionatus bei konkursus, vaizdo medžiagos demonstravimui bei
analizavimui, įrašų bei fonogramų leidimui.
Mokykla turi vieną nešiojamą multimedijos aparatą, kuris yra naudojamas
įvairiose pamokose ir du spausdintuvus. Visa mokomoji medžiaga
mokiniam yra spausdinama nemokamai.

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

1.3. Veiklų,
orientuotų į
mokinių
kompetencijų
ugdymą,
plėtojimas

1.2.5. Mokinių
pasiekimų ir
pažangos efektyviam
vertinimui įdiegti
elektroninį dienyną.
1.3.1. Mokiniai
dalyvaus
savivaldybės, šalies
bei tarptautiniuose
konkursuose,
varžybose,
festivaliuose.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje visuose skyriuose pradėtas naudoti
elektroninis Mano dienynas, kuris labai pagerino ir palengvino
informacijos bei grįžtamojo ryšio teikimą mokiniams ir jų tėvams,
ypatingai nuotolinio mokymosi metu.

400 Eur
(mokyklos
lėšos)

2020-2021 m.

Mokyklos varžybinė, konkursinė , koncertinė bei projektinė veikla yra
išplėtota. Per metus mokiniai vidutiniškai išvyksta į 100 respublikinių ir
30 tarptautinių renginių, juose sėkmingai konkuruoja ir pasiekia aukštų
rezultatų.
Ryškiausi momentai ir laimėjimai:
2018 m.:
- jaunių choras (vadovės R.Pilkionienė ir E. Norkienė) dalyvavo
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...‘‘ bei vaikų ir jaunimo
chorų šventėje ant Rambyno kalno;
- merginų vokalinis ansamblis (vadovė R.Pilkionienė) dalyvavo TV
konkurse ,,Dainų dainelė‘‘ ir tapo finalinio III etapo televizijoje
dalyvėmis;
- solistas Rokas Kondrotas (mokytoja R. Pilkionienė) tapo TV konkurso
,,Dainų dainelė‘‘ laureatu;
- akordeonistės Gabija Krūminytė ir Kamilė Freitakaitė (mokytoja O.
Parnarauskienė) respublikiniame jaunųjų akordeonistų – solistų konkurse
,,Akordeonų pavasaris‘‘ Tauragėje iškovojo I vietas;
- trombonininkas Eimantas Lukošius (mokytojas S. Stankus)
respublikiniame XXVI J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurse laimėjo regioninį etapą Klaipėdoje
ir dalyvavo finaliniame etape Kaune, dalyvavo respublikiniame
pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų lietuviškos pjesės konkurse
Kretingoje;
- solistė Kamilė Jankevičiūtė (mokytoja R. Pilkionienė) sėkmingai
pasirodė (iki trečios vietos pritrūko tik keleto balų) respublikiniame
solistų konkurse ,,Rudeninė karuselė 2018‘‘ Birštone;
- dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 4 respublikiniuose konkursuose:
piešinių konkurse ,,Gimtadienio tortas‘‘ (Šilutė), piešinių ir fotografijos
darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“ (Klaipėda), Lietuvos herbų ir

32 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurse (Vilnius), plakato
konkurse ,,# canibeme‘‘ (Šiauliai). Benas Mišeikis (mokytoja
L.Ambarcumian) tapo Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio
interpretavimo konkurso laureatu , Augustas Reikertas (mokytoja L.
Ambarcumian) - plakato konkurso ,,# canibeme‘‘ II vietos nugalėtoju;
- 96 sporto skyriaus mokinai tapo įvairių respublikinių ir tarptautinių
varžybų nugalėtojais bei prizininkais;
- 62 mokiniai buvo apdovanoti savivaldybės gabiausių vaikų pagerbimo
šventėje, Rokui Kondrotui buvo įteiktas piniginis prizas, 10 sportininkų
skirtos stipendijos.
2019 m.:
- jaunių choras (vadovės R. Pilkionienė ir E. Norkienė) dalyvavo VI
Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse ,,Mes Lietuvos
vaikai‘‘ ir iškovojo I laipsnio diplomą. Choras dalyvavo baigiamojoje
festivalio–konkurso dainų šventėje Klaipėdoje bei chorų šventėje
,,Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje‘‘ ant Rambyno kalno;
- mokytoja R. Pilkionienė 2020 m. TV konkursui ,,Dainų dainelė‘‘
parengė keturis kolektyvus: mišrų vaikų vokalinį ansamblį, merginų
vokalinį ansamblį bei solistus – Gabiją Sragauskaitę ir Roką Kondrotą;
visi šie kolektyvai tapo Pagėgių savivaldybės I-ojo etapo laureatais ir
dalyvavo zoniniame konkurso ture 2020 m. sausio 16 d. Kelmėje;
- akordeonistė Julija Paleckytė (mokytoja O. Parnarauskienė) Klaipėdos
regiono akordeonistų konkurse
,,Akordeonų pavasaris‘‘ Tauragėje
iškovojo I vietą;
- chorinio dainavimo pradinio muzikavimo IV klasės mokinė Liepa
Rukštelytė (mokytoja M.Dvarvitene) dalyvavo respublikiniame bendrojo
fortepijono mokinių konkurse ,,Jūros eskizai – 2019‘‘ Klaipėdoje ir
iškovojo diplomantės vardą;
- solistas Rokas Kondrotas dalyvavo Klaipėdos bei Žemaitijos krašto
meno ir muzikos mokyklų festivalyje ,,Muzika ir vaikai‘‘ Plateliuose;
- solistai Rokas Kondrotas ir Kamilė Jankevičiūtė (mokytoja
R.Pilkionienė) dalyvavo X respublikiniame vaikų ir jaunimo vokalinės
muzikos konkurse ,,Lakštingalų slėnis‘‘ Tauragėje, o Gabija Sragauskaitė
- tarptautiniame vokalinės muzikos festivalyje – konkurse ,,Dainuok,

žiemuže‘‘;
- vaikų ir jaunimo talentų konkurse ,,Lyderis 2019‘‘ Pagėgiuose dalyvavo
18 mokyklos muzikos skyriaus mokinių; vaikų vokalinis ansamblis,
duetas – Martyna ir Paulius Šimkai bei solistas Rokas Kondrotas tapo šio
konkurso laureatais;
- dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 2 respublikiniuose ir 2
tarptautiniuose kūrybinių darbų konkursuose; Benas Mišeikis tapo
tarptautinio vaikų kūrybinių darbų konkurso ,,Wave on wave‘‘ Klaipėdoje
III vietos nugalėtoju;
- sporto skyriaus mokiniai išvyko į 92 respublikines ir 15 tarptautinių
rungtynių. 76 sportininkai tapo šių varžybų nugalėtojais bei
prizininkais;
- 48 mokiniai buvo apdovanoti savivaldybės gabiausių vaikų pagerbimo
šventėje; Benui Mišeikiui buvo įteiktas piniginis prizas, 8 sportininkams
skirtos stipendijos.
2020 m.:
- mišrus vaikų vokalinis ansamblis (vadovė R. Pilkionienė,
koncertmeisterė E. Norkienė) tapo TV konkurso ,,Dainų dainelė 2020‘‘
laureatais ir dainavo laureatų koncerte Nacionaliniame operos ir baleto
teatre Vilniuje;
- akordeonistė Julija Paleckytė (mokytoja O. Parnarauskienė) Klaipėdos
krašto jaunųjų akordeonistų konkurse iškovojo II vietą;
- pianistė Andrėja Jankauskaitė (mokytoja M. Dvarvitene) I
interaktyviajame respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse ,,Muzika @‘‘ iškovojo III vietą (Kaunas);
- dailės skyriaus mokinė Urtė Vasiliauskaitė (mokytoja L. Ambarcumian)
respublikiniame piešinių konkurse ,,Be miško skursta žmogus‘‘ iškovojo
II vietą (Druskininkai);
- dailės skyriaus mokinė Eva Grodeckaitė (mokytoja V. Kariniauskienė)
respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Pravėriau vario
vartelius‘ buvo apdovanota nominacija ,,Už kūrybiškumą ir meninę
raišką‘‘ (Salantai);
- laisvųjų imtynių sportininkas Audrius Dovydovas iškovojo dvi I vietas
respublikinėse ir III vietą tarptautinėse varžybose, Lukas Dovydovas ir

Gabrielius Lacis po du kartus tapo republikinių varžybų nugalėtojais,
Ignas Vaidžiulis iškovojo dvi III vietas respublikinėse varžybose;
- futbolininkai Dilonas Rupšys ir Nedas Burdukas su Tauragės FA
,,Tauras‘‘ komanda Vakarų/Šiaurės regiono pirmenybėse iškovojo II
vietą;
- sporto skyriaus mokiniai išvyko į 54 respublikines ir 6 tarptautines
rungtynes; 42 sportininkai tapo varžybų nugalėtojais bei prizininkais;
- 20 mokinių buvo apdovanoti Pagėgių savivaldybės mero padėkos
raštais ir dovanomis už aukštus sportinius ir meninius pasiekimus, 6
sportininkams skirtos stipendijos.
2021 m.:
- solistas Matas Sragauskas (mokytoja R.Pilkionienė) virtualiame
respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘
Utenoje iškovojo I vietą, virtualiame X Žemaitijos krašto vaikų ir
moksleivių dainų festivalyje – konkurse ,,Skambioji daina 2021‘‘
Plungėje laimėjo I vietą, virtualiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo
vokalinės muzikos konkurse ,,Garsų paletė‘‘ Klaipėdoje iškovojo II vietą
ir buvo apdovanotas specialiu diplomu ,,Už geriausiai atliktą nacionalinę
dainą‘‘, virtualiame tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse ,,Digi –
Talent Maj 2021‘‘ Jeline, Lenkijoje laimėjo I vietą;
- solistės Kotryna Norkutė, Evita Pilkionytė ir Gabija Sragauskaitė
(mokytoja R.Pilkionienė) virtualiame respublikiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘ Utenoje iškovojo II vietas,
virtualiame X Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje –
konkurse ,,Skambioji daina 2021‘‘ Plungėje laimėjo II vietas, virtualiame
tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse ,,Garsų
paletė‘ Klaipėdoje tapo diplomantėmis, o virtualiame tarptautiniame
vokalinės muzikos konkurse ,,Digi – Talent Maj 2021‘‘ Jeline, Lenkijoje
iškovojo II vietas;
- akordeonistė Julija Paleckytė (mokytoja O. Parnarauskienė) virtualiame
tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų
mozaika‘‘ Alytuje tapo laureate ir buvo apdovanota specialiu diplomu
,,Už artistiškumą‘‘, II virtualiame respublikiniame jaunųjų muzikantų
konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune iškovojo I vietą;

- akordeonistas Erikas Maksimas Fadejev (mokytoja O. Parnarauskienė)
virtualiame tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė
mažųjų mozaika‘‘ Alytuje tapo laureatu ir buvo apdovanotas specialiu
diplomu ,,Už muzikalumą‘‘, II virtualiame respublikiniame jaunųjų
muzikantų konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune iškovojo II vietą;
- pianistė Andrėja Jankauskaitė (mokytoja M. Dvarvitene) II virtualiame
respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune
iškovojo III vietą, virtualiame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse
,,Naujieji atradimai 2021‘‘ Utenoje - II vietą;
- pianistė Ugnė Garmutė (mokytoja M. Dvarvitene) II virtualiame
respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune,
iškovojo I vietą;
- pianistė Ieva Jančauskaitė (mokytoja M. Dvarvitene) tarptautiniame
instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘ Alytuje
tapo diplomante;
- gitaristas Neimantas Orlovas (mokytojas S.Stankus) virtualiame
respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘
Utenoje ir V virtualiame respublikiniame ,,Šiuolaikinės ir džiazinės
pjesės‘‘ konkurse Klaipėdoje iškovojo III vietas;
- 10 dailės skyriaus mokinių (mokytoja L.Ambarcumian) dalyvavo Šv.
Kazimiero statulėlės ir filmuko konkurse, kurį organizavo Vilniaus
Arkikatedra ir laimėjo ,,Žiūrovų simpatijų‘‘ prizą;
- dailės skyriaus mokinės - Elzė Gružaitė ir Urtė Vasiliauskaitė
(mokytoja L.Bungardienė) dalyvavo tarptautinėje virtualioje mokinių
kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Miško dvasia. Medžiai“
Šiauliuose. Elzė Gružaitė buvo apdovanota specialiu diplomu ,,Už grafinį
išpildymą ir estetinį vaizdą‘‘;
- dailės skyriaus mokinės - Elzė Gružaitė ir Urtė Rindokaitė dalyvavo
respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Nerimtai“
Klaipėdoje; Justas Zagorskas ir Urtė Vasiliauskaitė - tarptautiniame
vaikų ir jaunuolių piešinių konkurse - parodoje, skirtoje Marijos
Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, „Ragana“
Varėnoje;
- 12 dailės skyriaus mokinių dalyvavo Pagėgių savivaldybės ugdymo

įstaigų piešinių ir vaizdo klipų konkurse „Saugios vasaros laukiant“;
- laisvųjų imtynių sportininkai dalyvavo respublikinėse varžybose ir
iškovojo: Lukas Dovydovas - dvi I ir vieną III vietą, Ignas Pocevičius –
dvi III vietas, Ignas Vaidžiulis – vieną I ir vieną III vietą, Juozas
Petkevičius – dvi III vietas, Matas Ūselis – dvi II vietas, Tomas Feiferis –
dvi III vietas.
- sporto skyriaus mokiniai išvyko į 60 respublikinių varžybų;
- 17 mokinių buvo apdovanoti Pagėgių savivaldybės mero padėkos
raštais ir dovanomis už aukštus sportinius ir meninius pasiekimus,
6 sportininkams buvo skirtos stipendijos.
2020-2021 m. daug suplanuotų renginių ir išvykų neįvyko dėl šalyje
įvesto karantino.
1.3.2. Mokiniai
dalyvaus įvairiuose
meniniuose,
sportiniuose,
sveikatingumo ir
vaikų socializacijos
projektuose.

Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose meniniuose, sportiniuose,
sveikatingumo ir vaikų socializacijos projektuose:
- 2018, 2019 m. m. birželio mėnesį Mociškių kaimo turizmo sodyboje
,,Mociškių palivarkas‘‘ visai mokyklos bendruomenei buvo suorganizuoti
bei įvykdyti vaikų socializacijos projektai - kūrybinės ir fizinio
aktyvumo stovyklos ,,Delfinai‘‘.
2020, 2021 m. stovyklos neįvyko dėl šalyje įvesto karantino;
- 2019 m. visus metus merginų vokalinis ansamblis, solistas Rokas
Kondrotas ir akordeonistė Kamilė Freitakaitė dalyvavo Klaipėdos
S.Šimkaus konservatorijos organizuojamame projekte - III vaikų ir
jaunimo festivalyje ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘: kovo mėnesį vyko
perklausa mokykloje, gegužės mėnesį mokiniai koncertavo Klaipėdos
universiteto menų fakulteto aktų salėje, rugpjūčio mėnesį dalyvavo 5
dienų kūrybinėje stovykloje Klaipėdoje ir koncertavo Kintų bažnyčioje, o
lapkričio mėnesį dainavo baigiamajame festivalio koncerte Klaipėdos
koncertų salėje. Po šio projekto dvi mokyklos mokinės - Kamilė
Freitakaitė ir Kristina Rupšytė įstojo į Klaipėdos S.Šimkaus
konservatoriją siekti aukštesnio muzikinio išsilavinimo;

2018-2021 m.
2 700 Eur
(projekto
lėšos)
1000
(mokyklos
lėšos)
700 Eur
(mokyklos
lėšos)

- 2019 m. 8 futbolistai dalyvavo specializuotoje futbolo stovykloje ,,Nida
2019‘‘;
- 2020 m. dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto
,,Lietuva –Lenkija‘‘ veikloje ,,Knygrišystės ir popieriaus marmuravimo
mokymai‘‘ Bitėnuose, Pagėgių savivaldybėje;

1 600 Eur
(privačios
lėšos)
400 Eur
(projekto
lėšos)

- 2020 m. 4 krepšininkai dalyvavo specializuotoje krepšinio stovykloje
,,Nida 2020‘‘, 4 imtynininkai – sporto stovykloje Druskininkuose,
futbolistams vyko 2 penkių dienų dieninės sporto stovyklos Pagėgiuose
(dalyvavo 25 mokiniai);

3 600Eur
(privačios
lėšos)

- 2021 m. solistė Gabija Sragauskaitė (mokytoja R.Pilkionienė) visus
metus dalyvavo Klaipėdos S.Šimkaus organizuojamame vaikų ir jaunimo
festivalyje – konkurse ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘. Gabija finaliniame
konkurso etape, kuris vyko birželio mėn. konservatorijoje gyvai, tapo
laureate, buvo pakviesta į vasaros kūrybinę stovyklą, kurioje dalyvavo
rugpjūčio mėn. ir dainavo baigiamajame koncerte Lietuvos teatro ir
muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų aktų salėje;

300 Eur
(mokyklos
lėšos)
100
(privačios
lėšos)

. – 2021 m. vasaros metu mokiniams buvo suorganizuota: dalės pleneras
,,Svajonių spalvos‘‘ L.Bungardienės sodyboje bei vaikų socializacijos
projektas - stovykla ,,Vasaros tinklinis‘‘ liepos mėn. – Kuciai, rugpjūčio
mėn. – Palanga;

650 Eur
(projekto
lėšos)
500 Eur
(mokyklos
lėšos)

- 2021 m. vasarą futbolistai dalyvavo 3 respublikiniuose projektuose –
futbolo turnyruose – stovyklose: Anupriškėse, Trakų raj.; ,,Trakų taurė‘‘
Trakuose; ,,Ignalina 2021‘‘ Dritkūnuose, Ignalinos raj. Dvi 5 dienų
dieninės futbolo stovyklos buvo suorganizuotos Pagėgiuose ;

2 500 Eur
(privačios
lėšos)

- 2021 m. birželio mėn. 6 krepšininkai dalyvavo krepšinio stovykloje
,,Nida 2021‘‘ ;

1 200 Eur
(privačios
lėšos)

- 2021 m. spalio mėn. 10 futbolistų dalyvavo tarptautiniame futbolo
turnyre – stovykloje Beregovo mieste (Ukraina).
1.3.3. Plėtojama
mokyklos meninė ir
sportinė veikla,
organizuojami
renginiai
savivaldybės
bendruomenei.

Mokykla savo meninę ir sportinę veiklą plėtoja už mokyklos ribų,
organizuoja renginius savivaldybės bendruomenei:
2018 m. :
- mokykla visai Pagėgių krašto bendruomenei surengė 4 renginius, skirtus
Lietuvos 100 –mečiui paminėti: chorinės muzikos koncertą ,,Dainuoju
Lietuvą‘‘ Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčioje, lietuviškos instrumentinės
muzikos koncertą ,,Skambanti Lietuva‘‘, dailės skyriaus mokinių
kūrybinių darbų parodą ,,Augu Lietuvai‘‘ ir bėgimą ,,100 metrų – šimtui
metų‘‘;
- - muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 4 koncertus mokyklos
bendruomenei, koncertavo 14 Pagėgių savivaldybės įvairių įstaigų
renginiuose bei 8 respublikiniuose renginiuose;
- dailės skyriaus mokiniai ir mokytojos per metus surengė 2 kūrybinių
darbų parodas Pagėgių Viešojoje bibliotekoje bei 2 mokykloje;
mokytojos L.Ambarcumian, V. Kariniauskienė ir L. Bungardienė kartu
su kitais savivaldybės dailės mokytojais Pagėgių Viešojoje bibliotekoje
surengė savo tapybos darbų parodą.
2019 m.:
- buvo surengta mokyklos naujų patalpų atidarymo šventė, kurioje
dalyvavo mokyklos bei savivaldybės bendruomenė, savivaldybės vadovai,
socialiniai partneriai;
11 - muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 7 koncertus mokyklos
bei Pagėgių bendruomenei, koncertavo 12 Pagėgių savivaldybės įvairių
įstaigų renginiuose bei 7 respublikiniuose renginiuose. Įsimintiniausi
koncertai: instrumentinės muzikos koncertas ,,Garsų džiazas‘‘ mokykloje,
koncertas Motinos dienai ,,Pakylėk iki dangaus‘‘ šv. Kryžiaus bažnyčioje,
koncertas Europos dienai Pagėgių Viešojoje bibliotekoje;
- dailės skyriaus mokiniai pagamino ir padovanojo fotolentą Pagėgių
vaikų lopšeliui -darželiui.

2 000 Eur
(privačios
lėšos)
2018-2021 m.
2 500 Eur
(mokyklos
lėšos)

1 900 Eur
(mokyklos
lėšos)

1.4. Mokyklos
vadovų ir
mokytojų
kompetencijų
tobulinimas

1.4.1. Tikslingas
mokyklos vadovų ir
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, siekiant
asmeninio
tobulėjimo.

2020 m.:
- muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 3 koncertus mokyklos
bei Pagėgių bendruomenei, koncertavo 6 Pagėgių savivaldybės įvairių
įstaigų renginiuose bei 4 respublikiniuose renginiuose. Įsimintiniausi
koncertai: ,,Ačiū, Lietuva‘‘ (Pagėgių Kultūros centras), ,,Vydūno takais‘‘
(Pagėgių Vydūno viešoji biblioteka);
- dailės skyriaus mokiniai surengė 2 parodas mokykloje ir 2 virtualias
parodas;
2020 m. daug suplanuotų renginių neįvyko dėl šalyje įversto karantino.
2021 m.;
- muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 3 koncertus mokyklos
bei Pagėgių bendruomenei, koncertavo 4 Pagėgių savivaldybės įvairių
įstaigų renginiuose bei 2 respublikiniuose renginiuose. Įsimintiniausi
koncertai: koncertas Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktinės šventėje
Karklėje, koncertas Lietuvos Respublikos Seime, koncertas Pagėgių
miesto šventėje;
- visai mokyklos ir Pagėgių bendruomenei buvo suorganizuota sporto
šventė, skirta mokyklos 20 – čiui ,,Pasistenk 20 kartų‘‘;
- dailės skyriaus mokiniai surengė 1 parodą Pagėgių Vydūno bibliotekoje
ir 2 parodas mokykloje;
2021 m. daug suplanuotų renginių neįvyko dėl šalyje įversto karantino.
Mokykloje dirba darbštūs, iniciatyvūs ir kūrybiški 5 mokytojai
metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai ir 2 atestuoti mokytojai, kurie nuolat
tobulina profesines bei asmenines kompetencijas, ieško naujų mokymo
formų bei būdų. Tai juos daryti skatina ne tik pačių noras tobulėti, bet ir
darbas su gabiais, aukštos mokymosi motyvacijos vaikais bei noras į savo
dėstomas programas pritraukti kuo daugiau mokinių.
Mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:
2018 m.:
- 9 mokytojai 36 dienas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose,
direktorė Evelina Norkienė – 8 dienas, pavaduotoja ugdymui Lina
Ambarcumian 27 dienas dalyvavo neformaliojo švietimo lyderystės
programoje ir baigė ,,Švietimo lyderystės sampratos‘‘ modulį.

500 Eur
(mokyklos
lėšos)

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

400 Eur
(mokyklos
lėšos)

2019 m.:
- 12 mokytojų 38 dienas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
mokyklos direktorė – 7 dienas, pavaduotoja ugdymui 12 dienų dalyvavo
lyderystės programoje ,,Lyderis 3‘‘ renginiuose bei šios programos 6
dienų stažuotėje Estijoje ir Latvijoje.
2020 m.:
-13 mokytojų 68 dienas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
pavaduotoja ugdymui – 6 dienas, mokyklos direktorė – 32 dienas, įgijo
anglų kalbos mokėjimo B1 lygiu sertifikatą bei atliko vadybinių
kompetencijų vertinimąsi Nacionalinėje švietimo agentūroje. 2020 m.
didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų skaitmeniniam raštingumui
tobulinti, nes tokį poreikį padiktavo nuotolinis mokymas bei elektroninio
dienyno pradėjimas naudoti mokykloje.
2021 m.:
- 10 mokytojų 32 dienas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
pavaduotoja ugdymui – 8 dienas, direktorė – 6, ji dalyvavo konkurse
mokyklos direktoriaus vietai užimti, jį laimėjo ir buvo paskirta vadovauti
mokyklai 5 metų kadencijai;
2020, 2021 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas nuotolinio mokymo
iššūkiams. Mokyklos vadovės
organizavo mokymus bei teikė
mokytojams visokeriopą pagalbą dėl pasirengimo nuotolinių pamokų
vedimui, planavimui ir organizavimui, dėl skaitmeninio turinio kūrimo,
nuotolinio ugdymo platformų ir metodų įvaldymo, mokinių mokymosi
motyvacijos didinimo, aiškios ir tikslios komunikacijos su mokiniais ir jų
tėvais. Mokyklos interneto svetainėje buvo pateiktos taisyklės,
instrukcijos, nurodymai ir rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo (-si)
mokiniams ir jų tėvams.
Susidūrę su nuotolinio mokymo iššūkiais, visi mokyklos mokytojai
išmoko vesti inovatyvias nuotolines pamokas, naudodamiesi įvairiais
skaitmeniniais ištekliais bei nuotolinio ugdymo platformomis, įvaldė
naujus ugdymo metodus bei išmoko kurti skaitmeninį turinį. Pamokų
kokybė tenkino mokyklos bendruomenę - tai parodė apklausos bei
nežymiai pakitęs mokinių skaičius: per 2020 m. buvo nutraukta 21 NVŠ
ir 11 FŠPU mokymo sutarčių, t.y. 8% visų mokyklos mokinių nepanoro

900 Eur
(mokyklos
lėšos)

800 Eur
(mokyklos
lėšos)

800 Eur
(mokyklos
lėšos)

mokytis nuotoliniu būdu (tai mažesnis procentas, lyginant su kitomis
šalies neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigomis).
2020 m. visi mokytojai išmoko dirbti su elektroniniu dienynu ir sėkmingai
pradėjo jį naudoti.
Mokytojai savo kompetencijas tobulino dalyvaudami įvairiose vertinimo
komisijose, į kurias buvo kviečiami dėl savo aukštos kvalifikacijos ,
parodose, pleneruose, tarptautiniuose turnyruose:
- chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Regina Pilkionienė 2018,
2020 m. pirmininkavo TV konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ Tauragės rajono I
etapo vertinimo komisijai;
- varinių pučiamųjų instrumentų vyresnysis mokytojas Sigitas Stankus
2018, 2020 m. buvo TV konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ Pagėgių savivaldybės
I etapo vertinimo komisijos narys bei respublikinio pučiamųjų
instrumentų lietuviškos pjesės konkurso Šilutėje vertinimo komisijos
narys;
- chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Regina Pilkionienė 2018,
2019 m., o dailės mokytoja metodininkė Lina Ambarcumian visus keturis
metus dirbo menų mokyklinio brandos egzaminų vertinimo komisijoje
Pagėgių A.Mackaus gimnazijoje;
- mokyklos direktorė Evelina Norkienė yra moksleivių dainų švenčių
Pagėgių savivaldybės koordinatorė;
- visos trys dailės skyriaus mokytojos 2020 m. rugsėjo mėnesį dalyvavo
respublikiniame dailės mokytojų plenere ,,Rudenėjančios gamtos etiudai‘‘
Pagramantyje. Plenero kūrybinių darbo paroda buvo eksponuojama
Tauragės Viešojoje bibliotekoje;
- laisvųjų imtynių mokytojas Antanas Merkevičius 2019 m. dalyvavo
Pasaulio laisvųjų imtynių veteranų čempionate Makedonijoje, 2020 m. tarptautiniame laisvųjų imtynių veteranų turnyre Kaliningrade (Rusija)
bei Pasaulio laisvųjų imtynių veteranų čempionate Sakartvele, o 2021 m.
– Pasaulio laisvųjų imtynių veteranų čempionate Graikijoje.
2019 m. mokyklos vadovų ilgametė, kryptinga veikla buvo įvertinta
svariais apdovanojimais: mokyklos direktorė Evelina Norkienė buvo
apdovanota medaliu ,,Už nuopelnus Pagėgių kraštui‘‘, pavaduotoja

4 000 Eur
(privačios
Lėšos)

ugdymui L.Ambarcumian - J.Caspersen premija ,,Pagėgių vardo
garsintojas‘‘.
2021 m. atestavosi 2 mokytojai: dailės vyr. mokytoja Lina Ambarcumian
įgijo mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, laisvųjų imtynių
mokytojas Antanas Merkevičius – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją.
Krepšinio mokytojui Viliui Klumbiui mokyklos direktoriaus įsakymu
buvo suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Mokytojai visada gavo savalaikę informaciją švietimo, ugdymo bei
kvalifikacijos kėlimo klausimais.
1.4.2. Gerosios
patirties sklaida:
kolega – kolegai.

Mokykloje ir už jos ribų nuolat vyksta gerosios patirties sklaida:
- 2018 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian Pagėgių savivaldybės
mokytojų metodinėje konferencijoje skaitė pranešimą ,,Moderni mokykla
– atvira pokyčiams ir inovacijoms‘‘;
- 2019 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian skaitė pranešimą
,,Mylėk, kad lauktų, vertink, kad augtų‘‘ respublikinėje mokytojų
metodinėje konferencijoje Vilkyškiuose;
- 2019 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian vedė atvirą pamoką
savivaldybės dailės mokytojams ,,Tapybos žanrai‘‘;
- 2020 m. mokykloje buvo surengta metodinė diena ir meistriškumo
pamokos muzikos skyriaus mokytojams ir mokiniams su Klaipėdos
S.Šimkaus konservatorijos mokytojomis – koncertmeistere metodininke
Ieva Šličiuviene ir fortepijono mokytoja eksperte Biruta Vaišiene;
- 2020 m. mokykloje buvo suorganizuotas lyderių laiko ,,Lyderis 3‘‘
renginys ,,Kuriu. Mąstau. Augu‘‘ Pagėgių savivaldybės ugdymo
įstaigoms, kuriame pranešimus skaitė ir praktines veiklas vedė mokyklos
direktorė Evelina Norkienė, pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian ir
lengvosios atletikos mokytoja metodininkė Alvyra Jankantienė;
- 2021 m. dailės skyriaus mokytojos surengė seminarą – plenerą
,,Rudenėjančios gamtos etiudai‘‘ Tauragės apskrities dailės mokytojams,
darbų paroda buvo eksponuojama Pagėgių Vydūno bibliotekoje.

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

Mokytojų metodinės patirties sklaida nuolat vyksta mokyklos mokytojų
tarybos posėdžiuose.
Kiekvienais metais mokytojų kolektyvas vyksta į 2 edukacines pažintines
išvykas, kultūrinius renginius:
- 2018 m. aplankė Plungės M.K. Oginskio dvarą, buvo grupės ,,Quorum‘‘
koncerte;
-2019 m. lankėsi Pakruojo dvare;
-2020 m. lankė Žemaitijos kraštą - Orvidų sodybą, Vaclovo Into akmenų
muziejų Salantuose ir Medvėgalio kalną;
- 2021 m. aplankė Gelgaudiškio dvarą, Sudargo piliakalnius, Kretingos
žiemos sodą, Palangą.

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)
1 500 Eur
(privačios
lėšos)

IŠVADOS: 1. Mokykloje sėkmingai yra vykdomos 25 FŠPU ir 3 NVŠ ugdymo programos. Naujų ugdymo programų pasiūla ir kaita
kiekvienais metais didino ugdymo turinio įvairovę, atvėrė mokiniams bei jų tėvams daugiau pasirinkimo galimybių. Išliekantis stabilus mokinių
skaičius rodo, kad mokykla teikia kokybišką meninį bei sportinį ugdymą, sudomina savo teikiamomis ugdymo programomis vaikus bei jų tėvus;
ugdymo programas vykdo ne tik Pagėgiuose, bet ir aplinkiniuose kaimuose bei vykdo pokyčius, kurie atliepia visuomenės lūkesčius.
2. Nuolat tobulinama pamokos vadyba, mokyklos vadovų bei mokytojų kvalifikacija bei asmeninis tobulėjimas užtikrino ugdymo
kokybę bei sėkmingą daugumos mokinių mokymąsi. 2020, 2021 m. - iššūkių metai, kada reikėjo greitai persiorientuoti, įvaldyti skaitmeninius
įrankius, nuotolinio mokymo platformas, išmokti dirbti, administruoti, mokytis bei mokyti pasikeitusiomis sąlygomis. Visų mokyklos
darbuotojų, administracijos, mokinių ir tėvų dėka, nuotolinio ugdymo iššūkiai buvo suvaldyti ir sklandžiai pereita prie nuotolinio mokymo (-si).
Mokyklos bendruomenę tenkino nuotolinio ugdymo kokybė, mokinių pažanga išliko stabili, mokinių skaičius kito nežymiai. Mokykloje įdiegtas
elektroninis dienynas labai pagerino ir palengvino informacijos bei grįžtamojo ryšio teikimą mokiniams ir jų tėvams, ypatingai nuotolinio
mokymosi metu. Sustiprėjo mokytojų IT naudojimo kompetencija - savo darbe jie kūrybiškai ir išmaniai taiko IT, o tai ugdymą daro
patrauklesniu bei efektyvesniu.
3. Sistemiškai plėtojami ir tobulinami mokinių meninės ir sportinės veiklos įgūdžiai bei gebėjimai, įvairios veiklos, orentuotos į
mokinių kompetencijų ugdymą, užtikrino nuolatinį mokymąsi, aukštų rezultatų siekimą, tikslingą laisvalaikio praleidimą. Visi geresnių
ugdymosi rezultatų siekiantys bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus ugdantys mokiniai pasiekė aukštų rezultatų respublikiniuose bei
tarptautiniuose renginiuose.

2 strateginis tikslas - modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas
Uždaviniai

Priemonės

Pasiektas rezultatas

2.1. Persikelti į
naujai
renovuotas,
mokyklos veiklai
vykdyti
pritaikytas
patalpas

2.1.1. Dalyvauti
patalpų renovacijos
procese.

1. Mokyklos direktorė aktyviai dalyvavo patalpų renovacijos procese –
nuolat bendradarbiavo su Pagėgių savivaldybės administracijos plėtros
skyriaus darbuotojais, teikė poreikį dėl renovuojamų patalpų
paskirstymo bei įrangos įsigijimo, dalyvavo patalpų projektavimo
procese, kaip konsultantė.

2.1.2. Persikelti į
naujas patalpas.

2.2.Atnaujinti bei
modernizuoti
mokyklos
materialinę bazę

2.2.1. Įrengti
modernią,
šiuolaikišką ugdymo
bazę muzikos
skyriui.

2. 2019 m. gruodžio mėn. mokykla persikėlė į naujas patalpas, kurios
buvo renovuotos iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių
savivaldybės meno ir sporto mokykloje‘‘ (toliau – ES projektas) ir
savivaldybės lėšų. Naujose patalpose, esančiose buvusių Pagėgių vaikų
globos namų III aukšte, įrengtos 3 dailės ir 7 muzikos klasės, 3
administracijos kabinetai.
Iš ES projekto ir savivaldybės lėšų muzikos klasėse buvo nupirkti ir
sumontuoti nauji baldai, nupirktas fortepijonas, televizorius, garso
sistema, elektrinis pianinas, eufonija, mikrofonai, įrengta 7
kompiuterizuotų darbo vietų solfedžio klasė.
Iš specialiųjų, NVŠ krepšelio ir 2% pajamų mokesčio lėšų per 4 metus
buvo nupirkta: pučiamasis instrumentas fliugelhornas su dėklu, 6
chorinio dainavimo, 12 solfedžio ir 8 fortepijono knygos, 2 pianino
kėdės, 3 metronomai, 2 kamertonai, 2 veidrodžiai, 4 ukulėlės, dėklas ir
9 mediatoriai joms, 4 magnetinės lentos su priedais, mokomieji plakatai
ir ritminių kortelių rinkiniai solfedžio pamokoms, 2 elektroniniai
solfedžio vadovėliai, dėklas ir pedalas elektriniam pianinui, pasiūta 18
suknelių merginų ansambliui ir 10 suknelių chorui.

2.2.2. Įrengti
modernią,

Iš ES projekto ir savivaldybės lėšų dailės klasėse buvo nupirkti ir
sumontuoti nauji baldai, nupirkta krosnelė keramikos degimui, 10

Panaudota
lėšų

Įgyvendinimo
data,
laikotarpis

Žmogiškieji
ištekliai

2019 m.

124 000 Eur
(ES lėšos)
24 5000 Eur
(savivaldybės lėšos)

2019 m.

17 700 Eur
(ES lėšos)
6 000 Eur
(savivaldybės lėšos)

2019 m.

4 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

10 000 Eur
(ES lėšos)

2019 m.

šiuolaikišką ugdymo
bazę dailės skyriui.

molbertų, molio žiedimo staklės, įrengta 6 kompiuterizuotų darbo vietų
dailėtyros klasė, kūrybinių darbų eksponavimo erdvė.

6 000 Eur
(savivaldybės lėšos)

Iš specialiųjų, NVŠ ir 2% pajamų mokesčio lėšų buvo perkamas molis,
glazūra, piešimo popierius, teptukai, pieštukai, dažai, flomasteriai ir
kitos priemonės.

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

Iš ES projekto lėšų buvo nupirkta: šuolio į aukštį stovai ir kartelė,
tinklinio stovai, svarstyklės.

2 200 Eur
(ES lėšos)

2019 m.

Iš specialiųjų, NVŠ ir 2% pajamų mokesčio lėšų per 4 metus buvo
nupirkta: 45 šokdynės, 11 tinklinio, 8 krepšinio, 17 futbolo kamuoliai, 4
šachmatų lentos, 2 mankštos juostų ir 2 pasipriešinimo juostų rinkiniai, 2
giros, tinklinio tinklas, paplūdimio tinklinio marškinėliai (16 vnt.)

4 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

2.2.4. Atnaujinti
technologinę bazę –
įsigyti 2
kompiuterius,
spausdinimo aparatą,
multimedią.

Iš ES projekto lėšų buvo nupirkta 13 kompiuterių.

5 200 Eur
(ES lėšos)
750 Eur
(mokyklos
lėšos)

2019 m.

2.2.5. Įgyvendintos
papildomos
priemonės,
nenumatytos
strateginiame plane.

Rėmėjai mokyklai padovanojo: spausdintuvą, 8 tinklinio kamuolius, 200
Eur parėmė mokinių dalyvavimą projekte ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘,
padėjo persikraustyti į naujas patalpas, nupirko aprangą vaikų mišriam
vokaliniam ansambliui (12 vnt.), futbolo varžybinę ir treniruočių
aprangą visiems metų laikams (30 vnt.), 2 futbolo vartus.

6 000 Eur
(privačios
lėšos)

2018-2021 m.

Iš specialiųjų, NVŠ ir 2% pajamų mokesčio lėšų per 4 metus mokyklai
buvo nupirkta: 2 universalūs vežimėliai valytojoms, 8 sieniniai
laikrodžiai, 2 stacionarūs telefonai, 2 minkštasuoliai, prie įėjimo į
mokyklos naujas patalpas, įstatytos durys, 2021 m. rugsėjo mėn.
mokyklai iš Pagėgių šeimos gerovės centro perduotas naudoti 17 vietų

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)
1 000 Eur
(savival-

2018 –2021 m.

2.2.3.Atnaujinti
sporto skyriaus
inventorių.

Iš specialiųjų, NVŠ ir 2% pajamų mokesčio lėšų per 4 metus buvo
nupirkta: 1 spausdintuvas, 1 nešiojamas kompiuteris, 2 kompiuterio
klaviatūros, kompiuterio stalas.

2018-2021 m.

2.3. Sukurti
edukacines
erdves

2.3.1. Sukurti
edukacinę erdvę
kūrybinių darbų
eksponavimui.

2.3.2. Sukurti 2
pamokų laukimo
erdves: piano – tylią
(skaitymui, rašymui,
rankdarbiams,
muzikos klausymuisi
su ausinukais,
pamokų ruošimui),
forte – garsią
(pokalbiams, stalo
žaidimams).

autobusas Ford Transit.
Buvo sukurtos trys edukacinės erdvės kūrybinių darbų eksponavimui:
dailės klasėje ir dvejose laiptinės aikštelėse – tarp II ir III aukšto bei III
ir IV aukšto.

Mokykloje yra įrengtos 2 pamokų laukimo erdvės:
koridoriuje prie administracijos kabinetų – tylioji zona, laiptinėje tarp
III-IV aukšto – garsioji zona.

dybės lėšos)
500 Eur
(ES lėšos)
200 Eur
(mokyklos
lėšos)
400 Eur
(ES lėšos)
400 Eur
(mokyklos
lėšos)

2019-2021 m.

2019-2021 m.

IŠVADOS: 1. Įgyvendintas vienas svarbiausių mokyklos lūkesčių - mokykla persikėlė į naujas, jos veiklai pritaikytas patalpas. Dėl to ženkliai
pagerėjo darbo kokybė bei emocinis mokyklos mikroklimatas. Mokykla teikia paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atit inkančioje
mokymo (-si) aplinkoje. Mokykla tapo inovatyvia, lanksčia, modernia neformaliojo vaikų švietimo institucija Pagėgių savivaldybėje, atitinkančia
šiuolaikinius reikalavimus, keliamus neformaliajam vaikų švietimui.
2. Mokiniai mokosi modernioje aplinkoje – tai didina mokinių motyvaciją mokytis bei siekti aukštesnių rezultatų, įkvepia kūrybai
bei naujiems iššūkiams. Naujos ugdymo priemonės leidžia dirbti inovatyviai ir gerinti pamokų kokybę.
3 strateginis tikslas - kultūringa ir atvira kaitai mokykla
Uždaviniai

Priemonės

Pasiektas rezultatas

Panaudota
lėšų

Įgyvendinimo
data,
laikotarpis

3.1. Plėtoti
partnerystę

3.1.1.Organizuoti
bendrus renginius su
kitomis bendrojo
ugdymo bei
neformaliojo švietimo
įstaigomis, meno
kolektyvais,
komandomis.

Mokykla nuolat bendradarbiauja su visomis Pagėgių savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklomis:
- dalyvauja savivaldybės muzikos, dailės ir kūno kultūros mokytojų
metodinių ratelių veikloje;
- kiekvienais metais organizuoja Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms: 2017/2018 m.m.
buvo surengtos 21 varžybos, 2018/2019 m.m. – 21, 2019/2020 m.m. –
tik 7, 2020/2021 m.m. – tik 3, nes žaidynės buvo nutrauktos dėl šalyje
įvesto karantino;
- organizuoja bendrus renginius: 2018 m. – gegužės mėn. su visais
savivaldybės muzikos mokytojais Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčioje
suorganizavo koncertą ,,Muzika Mamai‘‘, o sausio mėn. – TV konkurso
,,Dainų dainelė‘‘ savivaldybės turą; 2018-2019 m. Pasaulinei muzikos
dienai Pagėgių Kultūros centre suorganizavo muzikinių filmų peržiūras
ir aptarimus; 2020-2021 m. daug suplanuotų renginių neįvyko dėl šalyje
įvesto karantino.

3.1.2. Tęsti
bendradarbiavimą su
nuolatiniais
socialiniais
partneriais.

Mokykla nuolat bendradarbiauja su savivaldybės kultūros bei sporto
įstaigomis, organizacijomis, aplinkinių rajonų sporto bei meno
mokyklomis ir organizacijomis – rengia bendrus renginius, sporto
varžybas, dalyvauja koncertuose bei parodose.
Nuolatinis partneriškas bendradarbiavimas vyksta su Pagėgių Kultūros
centru, Pagėgių Vydūno viešąja biblioteka, Pagėgių savivaldybės
Martyno Jankaus muziejumi, VŠĮ ,,Sportas ir turizmas‘‘, Tauragės
futbolo klubu ,,Tauras‘‘, Tauragės ir Šilutės meno mokyklomis,
Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija, Valstybinės sienos apsaugos
tarnybos Pagėgių rinktine, Pagėgių šeimos gerovės centru – jų
globotinius moko nemokamai. Kiekvienais metai kartu su partneriais
įvyksta po 8-10 renginių. Įsimintiniausi iš jų:
- metodinė diena su Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija mūsų
mokykloje (2020 m. vasario mėn.);
- metodinis renginys mūsų mokykloje visoms Pagėgių savivaldybės
ugdymo įstaigoms ,,Kuriu. Mąstau. Augu‘‘ (2020 m. vasario mėn.);
- koncertas Pagėgių Kultūros centro inicijuotame padėkos koncerte

400 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

1 000 Eur
(mokyklos
lėšos)
3 200 Eur
(privačios
lėšos)

2018-2020 m.

,,Ačiū, Lietuva‘‘ (2020 m. birželio mėn.);
- koncertas Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos projekto ,,Vydūno
takais‘‘ baigiamajame renginyje (2020 m. liepos mėn.);
- virtuali Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų Kalėdinė paroda (2019
m. gruodžio mėn.);
- 4 koncertai Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktinėje;
- respublikinė krepšinio sporto stovykla Nidoje su kitomis šalies sporto
mokyklomis ir sporto centrais (2020, 2021 m. birželio mėn.);
- respublikinė laisvųjų imtynių stovykla Druskininkuose su kitomis
šalies sporto mokyklomis ir sporto centrais (2020,2021 m. liepos mėn.);
- visus 4 metus vyko partneriškas darbas su Tauragės futbolo klubu
,,Tauras‘‘ – mokiniai buvo integruoti į šio klubo komandas ir kartu siekė
sportinio meistriškumo dalyvaudami respublikinėse ir tarptautinėse
varžybose.
2020, 2021 m. daug suplanuotų renginių su socialiniais partneriais
neįvyko dėl šalyje įvesto karantino.
Per 4 metus buvo pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys – su
Tauragės meno mokykla, Šilutės meno mokykla, Pagėgių savivaldybės
Martyno Jankaus muziejumi, Tauragės vaikų ir jaunių futbolo akademija
,,Tauras‘‘, Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktine.
3.1.3. Plėtoti sportinį
bei meninį
bendradarbiavimą su
šalies bei užsienio
partneriais.

Mokiniai kiekvienais metais vidutiniškai išvyksta į 100 respublikinių ir
30 tarptautinių renginių.
Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas:
- 2018 m. laisvųjų imtynių grupių mokiniai buvo išvykę į 2 tarptautinius
turnyrus Rygoje ir Daugpilyje (Latvija), futbolistai – į tarptautinį futbolo
turnyrą Tarnopolyje (Ukraina), vaikų mišrus vokalinis ansamblis
koncertavo Punske (Lenkija);
- 2019 m. laisvųjų imtynių grupių mokiniai buvo išvykę į 2 tarptautinius
turnyrus Latvijoje bei dalyvavo 6 tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje;
futbolistai dalyvavo tarptautiniame futbolo turnyre Tarnopolyje
(Ukraina|) ir 1 tarptautiniame turnyre Kėdainiuose; solistė Gabija
Sragauskaitė dalyvavo tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse

32 000 Eur
(mokyklos
lėšos)
5 000 Eur
(privačios
lėšos)

2018-2021 m.

3.2. Efektyvinti
bendruomenės
narių
bendradarbiavi
mą

3.2.1.Stiprinti
mokyklos savivaldą –
efektyviai įtraukti į
mokyklos veiklos
planavimą, skatinti
iniciatyvų teikimą.

,,Dainuok ,žiemuže‘‘ Radviliškyje; dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 2
tarptautiniuose konkursuose: ,,Wave on wave‘‘ Klaipėdoje ir ,,The little
tale – My the loveliest 2019‘‘ Slovakijoje;
- 2020 m. laisvųjų imtynių grupių mokiniai buvo išvykę į 2 tarptautinius
turnyrus Latvijoje, dalyvavo 4 tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje;
dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto ,,Lietuva –
Lenkija‘‘ veikloje ,,Knygrišystės ir popieriaus marmuravimo
mokymai‘‘ Bitėnuose, Pagėgių savivaldybėje;
- 2021 m. futbolistai išvyko į tarptautinį futbolo turnyrą ,,Open Cup Of
Beregov – 2021‘‘ Beregovo mieste (Ukraina); solistai Matas
Sragauskas, Gabija Sragauskaitė, Kotryna Norkutė ir Evita Pilkionytė
dalyvavo virtualiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos
konkurse ,,Garsų paletė 2021‘‘ bei tarptautiniame konkurse ,,DIGI –
TALENTY MAJ 2021‘‘ Jeline (Lenkija); akordeonistai Julija Pelckytė
ir Erikas Maksimas Fadejevas dalyvavo virtualiame tarptautiniame
instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘ Alytuje;
dailės skyriaus mokiniai – Justas Zagorskas ir Urtė Rindokaitė dalyvavo
tarptautiniame vaikų ir jaunuolių konkurse , skirtame Marijos
Gimbutienės 100-osiom gimimo metinėms paminėti ,,Ragana‘‘
(Varėna), o Elzė Gružaitė ir Urtė Vasiliauskaitė – tarptautiniame
virtualiame mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Miško dvasia.
Medžiai‘‘ Šiauliuose.
Mokyklos savivaldos institucijos – mokyklos ir mokytojų tarybos yra
aktyviai dirbančios ir įsitraukiančios į mokyklos veiklą, nuolat
teikiančios iniciatyvas mokyklos veiklos tobulinimui.
Kiekvienais metais vidutiniškai įvyko po 5 – 6 mokyklos tarybos ir 8 –
10 mokytojų tarybos posėdžius, kuriuose buvo aktyviai sprendžiami
mokyklos veiklos klausimai.
Svarbiausios iniciatyvos ir pasiūlymai, kuriuos per 4 metus pasiūlė
mokyklos ir mokytojų tarybos: mokesčio už mokslą mokykloje
didinimas, 50 % mokesčio už mokslą lengvatos suteikimas mokiniams
iš daugiavaikių šeimų, kelionės išlaidų kompensavimas mokytojams,
važinėjantiems iš kitų mokyklų, ukulėlių ugdymo programos
įgyvendinimas muzikos skyriuje, individualios mokinio pažangos

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

stebėjimas ir fiksavimas.
Mokyklos taryba visus 4 metus skaidriai sprendė kaip efektyviai
panaudoti 2 % gyventojų pajamų mokesčio pinigus.
3.2.2. Efektyviau
įtraukti tėvus į
mokyklos gyvenimą –
rengti susirinkimus,
susitikimus,
koncertus, parodas,
renginius, nuolat
skatinti dalyvauti
mokyklos veikloje.

Mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais:
rengia tėvų susirinkimus: 2017/2018 m.m. jų įvyko 8, 2018/2019 m.m.
- 12, 2019/2020 m.m.-13, 2020/2021 m.m. – 6 mokykloje ir 8 virtualūs.
Mokytojai nuolat bendravo su mokinių tėvais individualiai, sprendė
vaikų ugdymosi, pamokų lankomumo bei elgesio problemas – tai
ypatingai buvo aktualu nuotolinio mokymosi metu.
Tėvai buvo nuolat kviečiami ir skatinami dalyvauti įvairiuose mokyklos
renginiuose- noriai ir aktyviai jie dalyvavo mokinių koncertuose,
parodose, varžybose, fizinio aktyvumo ir kūrybinėje stovykloje
,,Delfinai‘‘, sporto šventėje, skirtoje mokyklos 20 – čiui ,,Pasistenk 20
kartų‘‘.
Nuotolinio mokymosi metu mokinių koncertai, parodos persikėlė į
virtualią erdvę, todėl tėvai savo nuomones, pagyrimus ir pastebėjimus
išreiškė virtualioje aplinkoje. Nuotolinio mokymosi metu pradėjo
formuotis nauja bendravimo virtualioje aplinkoje kultūra.

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

3.2.3. Vykdyti tėvų
švietimą.

Mokykloje nuolat yra vykdomas tėvų švietimas.
Per 4 metus buvo skaityti pranešimai: ,,Sportininko rėžimas ir gyvenimo
būdas‘‘, ,,Tėvų ir kitų suaugusiųjų svarba vaiko asmenybės
formavimui‘‘, ,,Patyčios gali liautis‘‘, ,,10 priežasčių dėl ko verta
mokytis muzikos‘‘. Sporto skyriaus mokytojai savo grupių mokinių
tėvams kiekvienais metais praveda pokalbius apie sportininko rėžimą,
mitybą, sveiką gyvenimo būdą, emocijų valdymą, psichologinį
pasitikėjimą. Pavaduotoja ugdymui L.Ambarcumian parengė
lankstinuką tėvams ,,Didžiausia dovana vaikui – sveikas savęs matymas
ir stipri savivertė‘‘.
Nuotolinio mokymosi metu mokyklos interneto svetainėje buvo
pateiktos taisyklės, instrukcijos, nurodymai ir rekomendacijos dėl
nuotolinio mokymo mokiniams ir jų tėvams, kurios
padėjo tėvams ir mokiniams įveikti nuotolinio mokymosi iššūkius,

Žmogiškieji
ištekliai

2018-2021 m.

3.3. Stiprinti
mokyklos
prezentaciją

3.2.1.Tobulinti
informacijos apie
mokyklos veiklą
sklaidą ir
prieinamumą, kelti
mokyklos prestižą IT
pagalba.

3.2.2. Propaguoti
mokyklą bei jos
teikiamas paslaugas –
parengti informacinius
lankstinukus.
3.4. Puoselėti
senąsias ir kurti
naujas tradicijas

3.4.1. Mokyklos
tradicinių renginių,
buriančių
bendruomenę,
organizavimas.
3.4.2. Mokyklos naujų
tradicijų ir ritualų
sukūrimas.

konsultacijos buvo teikiamos ir individualiai per ryšio priemones.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo naudoti elektroninį Mano
dienyną, todėl tėvams nuolat buvo teikiamos konsultacijos dėl jo
naudojimo.
Mokykla savo veiklos sklaidą nuolat vykdo mokyklos bei savivaldybės
internetiniuose puslapiuose, socialinio tinklo Facebook paskyroje,
mokyklos stende, informaciniuose lankstinukuose, Šilutės rajono ir
Pagėgių savivaldybės laikraščiuose ,,Pamarys‘‘ ir ,,Šilokarčema‘‘.
2018 m. laikraščiuose buvo išspausdintas 21 straipsnis, 2019 m. -18,
2020 m. – 12, 2021 m. – 10.
2018 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian atnaujino mokyklos
internetinį puslapį – jis tapo modernesnis, patogesnis ir patrauklesnis
lankytojams.
2021 m. kovo mėn. buvo sumontuotas ir paskelbtas mokyklos Facebook
paskyroje nuotraukų ciklas ,,Mokyklai – 20 metų‘‘.
2021 m. pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian sukūrė reklaminį
mokyklos filmuką ,,Ateik pas mus‘‘, kuris buvo paskelbtas mokyklos
Facebook paskyroje.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pildyti prašymus dėl priėmimo į mokyklą tėvai
galėjo elektroniniu būdu, nes pavaduotoja ugdymui L.Ambarcumian
sukūrė elektroninę priėmimo į mokyklą anketą.
Mokykloje kasmet vyksta tradiciniai renginiai : mokslo metų pradžios,
mokslo metų pabaigos ir išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventės,
kūrybinė ir fizinio aktyvumo stovykla ,,Delfinai‘, į kurias susirenka
gausus mokyklos bendruomenės būrys.
2019 m. gruodžio mėn. įvyko mokyklos naujų patalpų atidarymo šventė.
2021 m. spalio mėn. buvo suorganizuota sporto šventė visai mokyklos ir
miesto bendruomenei ,,Pasistenk 20 kartų‘‘, skirta mokyklos 20 –
mečiui.
2021 m. kovo mėn. mokykla, švęsdama savo 20 – metį pakvietė
buvusius mokinius virtualioje erdvėje dalintis savo prisiminimais.

Žmogiškieji
ištekliai
400 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

2 700 Eur
(projekto
lėšos)
800 Eur
(mokyklos
lėšos)
600 Eur
(mokyklos
lėšos)

2018-2021 m.

Rubrika ,,Mokyklai – 20‘‘ sulaukė labai daug šiltų ir smagių buvusių
mokinių prisiminimų, kurie buvo skelbiami mokyklos Facebook
paskyroje ir išleista prisiminimų knyga.
3.4.3. Atskirų
mokyklos skyrių
bendruomenių
telkimas kuriant savas
tradicijas.

Muzikos ir dailės skyriaus mokiniai kiekvienais metais surengia
Kalėdinių renginių ciklą ,,Pasaulis šaunus, o tu dar šaunesnis‘‘ –
muzikos skyriaus mokinių koncertai ir dailės skyriaus mokinių
kūrybinių darbų parodos.
Kiekvienais metais dailės skyriaus mokiniai vasaros metu surengia po
1-2 plenerus.
Sporto skyriaus mokytojai rengia turnyrus, į kuriuos sukviečia
sportininkus iš Tauragės apskrities ir visos Lietuvos:
2018 m. buvo surengti 2 Kalėdiniai vaikinų ir merginų salės tinklinio
bei 2 jaunučių ir jaunių krepšinio turnyrai;
2019 m. – respublikinis Kalėdinis tinklinio turnyras, 4 draugiškos
futbolo varžybos;
2021 m. spalio mėn. buvo suorganizuotas merginų salės tinklinio
turnyras, mokyklos 20 –mečiui.

2 000 Eur
(mokyklos
lėšos)

IŠVADOS: 1. Mokykla yra atvira vietos bendruomenei, bendrauja ir bendradarbiauja su išorinėmis organizacijomis, socialiniais parneriais,
aplinkinių rajonų bei šalies neformaliojo vaikų švietimo mokyklomis, sporto federacijomis, įstaigomis ir klubais, plėtojami t arptautiniai ryšiai.
Visus 4 metus buvo tęsiamas bendradarbiavimas su nuolatiniais socialiniais partneriais, pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys,
suorganizuoti bendri renginiai. 2020, 2021 m. veiklas pristabdė šalyje įvestas karantinas.
2. Mokyklos savivaldos institucijos – mokyklos ir mokytojų tarybos buvo aktyviai dirbančios ir įsitraukiančios į mokyklos veiklą,
nuolat teikiančios iniciatyvas mokyklos veiklos tobulinimui. Tėvai – aktyvūs mokyklos renginių dalyviai, besidomintys savo vaikų veikla,
įsitraukiantys į mokyklos savivaldą bei teikiantys pasiūlymus mokyklos veiklos kokybės tobulinimui. Buvo sudarytos sąlygos kiekvienam
mokyklos bendruomenės nariui būti aktyviu mokyklos kaitos procese. Nuotolinio mokymosi metu pradėjo formuotis nauja bendravimo
virtualioje aplinkoje kultūra.
3. Mokyklos veikla buvo nuolat viešinama spaudoje, mokyklos stende, mokyklos bei savivaldybės interneto svetainėse bei mokyklos
Facebook paskyroje. Nuolatinė informacijos sklaida apie mokyklos veiklą suteikė daugiau informacijos suinteresuotiems asmenims, gerino ryšį
su visuomene, stiprino įstaigos įvaizdį ir prestižą.
4. Mokykloje buvo puoselėjamos senosios ir kuriamos naujos tradicijos, kurios telkė mokyklos bendruomenę.

LAUKIAMI REZULTATAI
Įgyvendindama strateginį planą, mokykla išliks stipri: geras mokyklos mikroklimatas, saugi darbo aplinka, kvalifikuoti mokytojai ir gera
ugdymo kokybė, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, gerės mokinių pasiekimai, kils mokyklos kultūra, mokinių tėvai aktyviau
dalyvaus mokyklos veikloje, mokykla persikels į naujas patalpas, joje mokysis daugiau mokinių.
IŠVADOS
Kokybiškas meninis ir sportinis ugdymas, aukšta mokytojų kvalifikacija, ugdymo programų plėtra, išliekantis stabilus mokinių
skaičius, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, aukšta mokyklos kultūra ir geras mikroklimatas, dėl įvykdyto ES projekto ženkliai
pagerėjusi ugdymo (-si) aplinka ir priemonės rodo, kad mokykla tinkamai įgyvendina savo misiją - užtikrina kokybišką kontaktinį ir nuotolinį
neformaliojo vaikų švietimo teikimą Pagėgių savivaldybėje, vykdo pokyčius, kurie atliepia visuomenės lūkesčius, greitai bei veiksmingai
prisitaiko prie pakitusių sąlygų ir valdo nenumatytus iššūkius, mokiniai pasiekia gerų ugdymosi rezultatų, o gyvenimo mokykloje patirtys yra
turtingos, malonios, įsimenančios ir prasmingos.
_____________________________________________________________

Ataskaitą parengė strateginio planavimo grupė, sudaryta ir patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-71:
1. Evelina Norkienė – direktorė,
2. Lina Ambarcumian – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
3. Alvyra Jankantienė – lengvosios atletikos mokytoja metodininkė,
4. Marina Dvarvitene – mokyklos tarybos pirmininkė, vyr. fortepijono mokytoja,
5. Regina Pilkionienė – chorinio dainavimo mokytoja metodininkė.

2021 m. lapkričio mėn.

