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KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS
2016 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atsižvelgiant į Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos direktoriaus 2016 m.
vasario 3 d. įsakymą Nr. V1-10 „Dėl Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 2016 metų veiklos
įsivertinimo ir darbo grupės patvirtinimo“, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje (toliauMokykla) 2016 metais atlikta veiklos dokumentų stebėsena, tyrimai ir analizė. Veiklos įsivertinime
dalyvavo mokytojai, administracijos darbuotojai.
2. Įgyvendintas įsivertinimo tikslas – užtikrinta veiklos ir dokumentų analizė, atlikta
stebėsena.
3. Užtikrinti rezultatai per uždavinius:
3.1. stebėti ir įvertinti mokytojų, administracijos rengiami dokumentai;
3.2. aptarta Mokytojų tarybos posėdžiuose.
II. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ĮGYVENDINIMAS
4. Vaikų, lankančių įstaigą, skaičius stabilus. Mokyklą 2015-2016 m. m. lankė 323
mokiniai, 2016-2017 m. m. – 329 mokiniai (spalio 1 d. duomenys). Mokinių nubyrėjimas per
mokslo metus 5 procentai. Pateiktos ataskaitos: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos duomenų bazėms „Pedagogų registras“, „Mokykla – 4“, KTPR duomenų bazė
„Mokinių registras“, atlikta Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus stebėsena.
5. Mokykloje patvirtinti (koreguoti) dokumentai, kuriuos rengė darbo grupės:
5.1. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 2016- 2018 ųjų metų strateginis
planas, patvirtintas direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V1-50;
5.2. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1-9;
5.3. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 2016-2017 m. m. Ugdymo planas,
patvirtintas direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-38;
5.4. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V1-52.
6. Atlikta mokytojų 2015-2016 m. m. kvalifikacijos ir praktinės veiklos analizė.
7. Atliktas anketavimas, apibendrinta „ Anketa mokiniams“ .
8. Patikrintos mokytojų pildomos duomenų bazės:
8.1. Mokyklos mokinių duomenų bazė.
8.2. Mokyklos mokinių lankomumo duomenų bazė.
8.3. Mokyklos mokinių tarptautinių, respublikinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų
duomenų bazė.
9. Dalyvauta Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tyrime dėl
kvalifikacijos tobulinimo.
10. Užtikrintas 2016 metų veiklos plano vykdymas per uždavinius:

11. Mokinių kūrybinių darbų 2015-2016 m. m. išsiųsta į šalies ir užsienio konkursus –
127, iš jų – 39 respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, diplomantai. Tai 13 mokinių
daugiau, nei 2015 metais.
12. Organizuoti tarptautiniai ir respublikiniai renginiai:
12.1. Organizuotos tarptautinės parodos: parodų ciklas miesto visuomenei „Socialinių
partnerių dienos“ (Jūrmalos, Liepojos, Kaliningrado meno mokyklų ekspozicijos).
12.2. Organizuoti 4 respublikiniai renginiai, finansuoti Švietimo skyriaus,
atsižvelgiant į 2016 metų Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą, patvirtintą Švietimo
skyriaus vedėjo 2016-01-05 įsakymu Nr. ŠV1-1: 22-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados
miesto turas mokykloje; dailės mokytojų ir mokinių konferencija „Jaunųjų kūrėjų ugdymo
galimybės“, skirta Adomo Brako 130-osioms gimimo metinėms; mokinių konkursas „Kūrybos
laiškai Adomui Brakui“, ikimokyklinių įstaigų vadovų konferencija „Vadovavimas šiuolaikinei
mokyklai. Ką išsaugoti ir ką keisti?“
13. Organizuoti 3 projektai miesto visuomenei viešosiose erdvėse:
13.1. „Iliustruoju knygą“, skirtas Bibliotekų metams;
13.2. „Vakarai prie židinio“, kūrybinis edukacinių renginių ciklas, 4 paskaitos;
13.3. „Netradicinio ugdymo dienos“, meistriškumo pamokos miesto švietimo
įstaigoms ir socialiniams partneriams.
14. Dalyvauta 3 socialinių partnerių finansuotuose projektuose:
14.1. „Kalbantys pastatai“ – Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
projekto partneriai, skleidžiant ir populiarinat virtualioje erdvėje Klaipėdos miesto nekilnojamąsias
kultūros vertybes. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.
14.2. „Kalėdinė eglutė“ – Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos
projekto partneriai. Iniciatoriai – skulptūros mokytojai;
14.3. Filmas „Klaipėdos krašto kultūra“ – Lietuvos TV partneriai, pristatant A. Brako
dailės mokyklos istoriją ir kultūrą.
15. Organizuotos 2 respublikinės akcijos Mokykloje: „Tolerancijos diena“,
respublikinė pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘.
16. Mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos rezultatai stabilūs: dėmesys buvo
skiriamas ugdomosios ir metodinės veiklos kompetencijoms tobulinti. Mokytojai savo veiklą
apibendrino 2015-2016 m. m. mokytojo kvalifikacijos ir praktinės veiklos įsivertinimo anketoje.
Dviem mokytojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, t.y. 11 procentų mokytojų įgijo
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
17. Mokykloje atlikti 2 išoriniai dokumentų patikrinimai: Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo vertinimas.
Pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos iki 2016 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į Rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Klaipėdos A. Brako dailės mokyklos direktoriaus 2016
m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-28. Klaipėdos apskrities Centrinio archyvo dokumentų patikrinimas.
III. REZULTATŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS
18. Mokykloje 2016 metais atlikta veiklos ir dokumentų įsivertinimo analizė, teikiant
duomenis stebėsenai.
19. Mokykloje atlikti išorės patikrinimai reikšmingų ir nepašalintų pažeidimų
nenustatė, bet suteikė galimybę siekti dokumentų valdymo tobulinimo per mokyklos veiklos
įsivertinimą.
20. Rezultatai įvertinti ir mokyklos leidinyje „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.
21. Dokumentai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje www.brakas.lt.
22. Išvados:
22.1. Įgyvendinti 2016 metų veiklos įsivertinimo rezultatai:
22.1.1. stebėti ir įvertinti rengiami dokumentai;
22.1.2. aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose: 2016-01-27 Nr. V6-1; 2016-05-17 Nr.
V6-3; 2016-12-28 Nr.V6-6.

23. Išvados:
23.1. numatyti 2017 m. veiklos plane priemones, skatinančias mokytojų ir grupės
vadovų dokumentų rengimo tobulinimą.
23.2. 2017 m. veiklos įsivertinimo sritis – „Mokyklos kultūra“.
SUDERINTA
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
tarybos 2016-12- 22
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