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PATVIRTINTA 

Šakių rajono meno mokyklos 

direktoriaus 

2021-12-31 įsakymu Nr. V-107 

 

PRITARTA 

Šakių rajono meno mokyklos 

tarybos 2021-12-31 nutarimu Nr. 4 

 

ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLA 

 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šakių rajono meno mokyklos (toliau - Mokyklos) veiklos planas 2022 metams (toliau - 

planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos 2020-2024 metų strateginį planą, patvirtintą Mokyklos 

direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-3, neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius. 

Planas nustato metinius Mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato 

priemones uždaviniams įgyvendinti. 

Planą įgyvendins Mokyklos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, 

mokiniai ir jų tėvai. 

2022 metų veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, planas aptartas 

Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje. 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA 

 

Šakių rajono meno mokyklos vizija - moderni mokykla, nuolat besimokanti, demokratiškai 

organizuota, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką, kurioje atskleidžiami 

individualūs vaiko gebėjimai ir ugdoma kūrybiška, kritiškai mąstanti, atsakinga, aukštos dvasinės 

kultūros asmenybė ir kurioje dirba socialiai atsakingas, reiklus, nuolat tobulėjantis, formuojantis 

mokinio vertybines nuostatas mokytojas. 

Misija – teikti formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir  neformaliojo švietimo 

įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, vykdant muzikos, dailės ir šokio ugdymo programas. 

 

III. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2020-2024 metų strateginiame plane numatyti prioritetai: 

o Ugdymo(si) kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimas;  

o Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros plėtra. 

 

Siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus, 2021 metams iškelti tikslai ir uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę ir gerinti mokinių pasiekimus: 

1.1. Tobulinant pamokos procesus gerinti pamokos kokybę. 

1.2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti pamokų lankomumą. 

1.3. Tikslingai ir efektyviai naudoti mokinio asmeninės pažangos stebėseną. 
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2. Plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą; 

2.1. Stiprinti mokytojų metodinį bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui; 

2.2. Plėtoti ir efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais. 

2.3. Plėsti ryšius su socialiniais partneriais. 

 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos plane numatytą I tikslą, didelis dėmesys buvo skiriamas 

pagrindinės ugdomosios veiklos formai – pamokai tobulinti. Metodinėse grupėse mokytojai 

analizavo savo veiklą, aptartos vestos ir stebėtos atviros pamokos. Daug dėmesio buvo skirta 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimui: mokytojai dalyvavo 33 profesinių kompetencijų ir 45 bendrųjų 

kompetencijų gilinimo  seminaruose. Mokykloje organizuotos 4 metodinės dienos, kuriose dalintasi 

gerąja patirtimi. Mokytojai, dalyvavę kvalifikacijos kėlimo renginiuose ne mokykloje aktualijas 

perteikė savo kolegoms. Mokykloje vesta 10 atvirų pamokų, 6 atviras pamokas vedė svečiai. 

Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant pamokų lankomumą, pirmiausia 

pastangos buvo skiriamos mokymosi ir ugdymosi lūkesčių identifikavimui ir asmeninių mokymosi 

tikslų išsikėlimui. Atsižvelgiant į mokinio amžių, gebėjimus ir mokymosi tempą, ugdymas 

individualizuotas, parenkant ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis atlieptų 

mokinio poreikius, galimybes, lūkesčius. Ugdymo procese sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui 

pagal lūkesčius ir asmeninius tikslus save realizuoti – siekiant aukštų akademinių rezultatų ar 

užtikrinant kiekvieno mokinio sėkmės patyrimą skatinant dalyvauti įvairioje kultūrinėje veikloje: 

koncertuose, festivaliuose, parodose, pleneruose, akcijose ir projektinėje veikloje. Nuolat kurta ir 

puoselėta tarpusavio santykiais grįsta atmosfera, palaikyta vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą 

skatinanti aplinka, siekta, kad kiekvienas jaustųsi saugus ir vertinamas. Vykdytos veiklos, 

ugdančios tautiškumą, pilietiškumą, visuomeniškumą. 

Mokymosi motyvacijai kelti mokykloje ugdymo procesas buvo turtinamas įvairia įtraukiančia 

edukacine veikla ir susitikimais su šokio pedagogu Tomu Araškevičiumi,  VDA dėstytoju, vitražo 

dailininku Žydrūnu Mirinavičiumi, VDA dėstytoju, skulptoriumi Tadu Vosyliumi, mūsų mokyklos 

alumne, tekstilininke Guoda Venciūte, šokio pedagoge Neringa Šatrauskaite, smuikininku, muzikos 

atlikėju ir prodiuseriu, kompozitoriumi Linu Adomaičiu. 

Siekiant gerinti mokinių lankomumą, buvo atlikta apklausa apie ugdomosios veiklos formas, 

skatinančias motyvaciją ir aktyvumą. 

Atliepiant bendruomenės lūkesčius, muzikos skyriuje atidaryta mušamųjų instrumentų klasė, į 

kurią priimti 4 mokiniai mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir 2 mokiniai pagal 

pasirenkamojo instrumento ugdymo programą.  

Sėkmingai įgyvendinamos ankstyvojo ugdymo programos, kurios padeda pastebėti ir 

atskleisti vaikų meninius gebėjimus. 

Glaudus ryšys palaikomas su mokyklos alumnais, kurie kviečiami bendrauti ir dalintis savo 

turima profesine patirtimi. 

Gerinant mokymosi motyvaciją, gerintos ir fizinės ugdymo(si) aplinkos ir priemonės, 

mokykloje buvo efektyvinamos ir plėtojamos ugdomosios erdvės (atlikti remonto darbai, įsigyta 

įgarsinimo įranga, led prožektoriai, projektorius), atnaujinta ir papildyta ugdymo proceso 

materialinė bazė (įvairūs leidiniai ir priemonės), materialiniai ištekliai leido efektyvinti ugdomąją 

veiklą, apmokant konkursų dalyvių mokesčius, transporto nuomą. 
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Dalyvavimas konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai: 

 

Konkursų skaičius Dalyvavių 

skaičius 

1 vieta 2 vieta 3 vieta Kita 

(diplomantas, 

specialus 

prizas ir t.t.) 

4 konkursai, 

organizuoti mokykloje 

182 mokiniai 43 36 21 9 mokiniai 

12 respublikinių 

konkursų 

24 mokiniai 8 8 3 2 

22 tarptautiniai 

konkursai 

24 mokiniai ir 2 

kolektyvai 

9 9 2 3 

 

Mokykloje organizuoti renginiai ir veiklos: 

Nr. Veikla  

1.  Mokinių darbų paroda Laisvės gynėjų 30-mečiui 

2.  Mokinių piešinių konkurso „Piešiu aš Lietuvą“ darbų paroda 

3.  Koncertas „Mano mylimiausias kūrinys“  

4.  Koncertas „Draugai draugams“ 

5.  Mokinių darbų paroda Užgavėnių tematika 

6.  Jaunųjų pianistų festivalis ,,Vabaliukai 2021'' 

7.  2020/2021 m. m. I pusmečio akademiniai atsiskaitymai – koncertai ir parodos 

8.  Koncertas Motinos dienai 

9.  Koncertas Tėvo dienai Gelgaudiškio dvare 

10.  Mokyklos išleistuvių šventė 

11.  Mokslo metų pradžios šventė (atskirai pagal klases) 

12.  III respublikinis Šakių miesto pianistų konkursas 

13.  Vienos dienos vaikų dailės pleneras “L. Meškaitytės takais” dailininkės sodyboje su 

Jurbarko A. Sodeikos meno m-klos dailės sk. mok. 

14.  Dailės skyriaus moksleivių piešinių konkursas „Piešiu aš Lietuvą 2021“   

15.  Įvairios mokinių dailės parodos mokyklos pastato erdvėse 

16.  Respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Ženklas Marijai“ 

17.  2021/2022 m.m. I pusmečio akademiniai atsiskaitymai – koncertai ir parodos 
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18.  Šakių rajono meno mokyklos solfedžio konkursas „Klausau –  girdžiu – išgirstu“ 2021 

19.  Mokinių darbų paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui 

20.  Koncertas šeimos dienai paminėti 

 

Užtikrinant tikslingą ir efektyviai naudojamą mokinio asmeninės pažangos stebėseną, 

atnaujinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kuri padeda įvertinti mokinių 

mokymosi pažangą. Individuali mokymosi pažanga fiksuota mokinių asmens bylose, kuriose 

atsispindi jų veikla pamokų, projektų, renginių, dalykinių olimpiadų ir neformaliojo vaikų švietimo 

veikloje. Mokiniai skatinti reflektuoti, ar pasiekė pamokos, pusmečio, metų tikslus, stebėta mokinių 

pažanga pagal jų galimybes. Mokiniai skatinti suprasti mokymosi svarbą, suvokti savo gabumus ir 

gebėti įvardinti poreikius. Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu metu buvo sustiprintas dėmesys 

kiekvieno mokinio įsitraukimui į darbą ir nuolatiniam grįžtamosios informacijos apie ugdymosi 

sėkmę teikimui. 

Mokykloje buvo analizuojami I, II pusmečio, metiniai rezultatai. Mokymosi rezultatai aptarti 

mokytojų taryboje, metodinių grupių posėdžiuose. Mokinių pažanga su tėvais aptarta individualiai. 

Apie išskirtinius pasiekimus mokyklos bendruomenei informacija teikta mokyklos tinklalapyje, 

mokytojų asmeniniuose tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose, rajono žiniasklaidoje. 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos plane numatytą II tikslą, siekta stiprinti mokytojų 

metodinį bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui, plėtoti ir efektyvinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais bei plėsti ryšius su socialiniais partneriais. 

Ugdymo planas ir programiniai reikalavimai koreguojami ir svarstomi prieš kiekvienus 

ugdymo metus metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, Mokytojų taryboje, Mokyklos taryboje. 

Atliepiant bendruomenės poreikį, parengta, užregistruota ir pradėta vykdyti mušamųjų instrumentų 

programa, kurią lanko 4 mokiniai. Metodinis bendradarbiavimas efektyviai buvo skiriamas mokinių 

aukštų akademinių rezultatų siekimui ir viešinimui bei kiekvieno mokinio sėkmės patyrimo 

užtikrinimui. Mokytojai bendradarbiavo tarpusavyje tobulindami kvalifikaciją seminaruose, 

meistriškumo kursuose, atvirose pamokose.  

Tobulinant ugdymo(si) kokybę, gerinant mokinių pasiekimus ir plėtojant bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą, mokykloje sudarytos darbo grupės ir komisijos.  

Metodinis mokytojų bendradarbiavimas buvo vykdomas ugdymo priemonių, edukacinių 

aplinkų kūrimo, kvalifikacijos tobulinimo tikslais. Seminarus mokyklos ir šalies pedagogams vedė 

mokytojai Mindaugas Pauliukas, Lolita Rūgytė, Erika Lukšienė. Mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimas buvo ypač veiksmingas nuotolinio mokymo(si) metu: dalintasi nuotolinio 

mokymo platformų pasirinkimo ir įrankių valdymo patirtimi, saviraiškos ir bendravimo formomis, 

mokinių individualios pažangos matavimo ir pasiekimų gerinimo nuotolinio mokymo(si) metu 

klausimais. Bendradarbiauta su Šakių rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba – vesti kursai 

„IT taikymas ir kompiuterinis raštingumas“ Šakių rajono meno mokyklos mokytojams, seminaras 

„Savęs pažinimas ir grįžtamojo ryšio svarba“. Atviras pamokas mokykloje vedė 10 mokytojų. 

Metodinėse grupėse nuolat aptarta ugdymo kokybė ir galimybės ją gerinti. Metų eigoje 

organizuotos 4 metodinės dienos, kurių metu dalintasi gerąja patirtimi, metodais ir naudinga 

informacija kaip efektyvinti grįžtamojo ryšio teikimą, kaip ugdymą padaryti patraukliu, kaip galime 

geriau vertinti mokinių pažangą ir pasiekimus bei dalintasi gerąja patirtimi iš kvalifikacijos kėlimo 
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renginių. Metodinėse grupėse taip pat susitarta dėl pagalbos teikimo mažesnę patirtį turintiems 

kolegoms. 

Tobulinant mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, ir toliau didelis dėmesys buvo skiriamas 

mokinių pažinimui, aiškinantis jų gebėjimus, pomėgius, lūkesčius, išsikeliant asmeninius ugdymosi 

tikslus, aptariant mokinių individualią pažangą, pasiekimus. Atnaujinti mokyklos vidaus 

dokumentai – koreguotos ir atnaujintos Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir Tėvų 

informavimo ir švietimo tvarkos. Organizuotos apklausos grįžtamojo ryšio teikimo, ugdomosios 

veiklos, skatinančios motyvaciją organizavimo efektyvinimo klausimais. Gerinant mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimą, mokinių tėvai buvo įtraukiami į edukacines veiklas. Efektyvinant informacijos 

apie ugdymosi sėkmę teikimą ir prieinamumą  šokio ir dailės skyriuose įdiegtas elektroninis 

dienynas. Kontaktinį bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais apsunkino covid-19 pandemija, 

tačiau bendravimas nuotolinio ugdymo metu su mokinių tėvais tik sustiprėjo. Dėl ribojamo tėvų 

patekimo į mokyklą pandemijos metu, koncertinės ir parodinės veiklos viešinimas perkeltas į 

virtualią erdvę.   

Mokytojų profesinio tobulėjimo klausimu bendradarbiauta su Šakių rajono švietimo pagalbos 

tarnyba, Jurbarko švietimo centru, Marijampolės švietimo centru.  

Glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija: mokiniai 

dalyvavo draugijos organizuojamose edukacinėse veiklose, o mokyklos mokytojai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Metodinis bendradarbiavimas plečiamas ieškant įtraukių ugdymo formų – ugdymo procesas 

turtintas organizuojant veiklas  su respublikos mokytojais, dėstytojais, kūrėjais ir atlikėjais. 

Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis vykdomas ir kita metodine veikla – 

mokytojai dalyvauja konkursų komisijose, dailės olimpiadoje, kviečiami kiti mokytojai dalyvauti 

mūsų organizuojamų konkursų komisijose, mokytoja Lolita Rūgytė dalyvavo Dailės bendrosios 

programos svarstyme Nacionalinės švietimo agentūros kvietimu. 

Kasmet mokykla bendradarbiauja su Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla organizuojant 

bendrą plenerą. Šiais metais organizuotas pleneras “L. Meškaitytės takais” dailininkės sodyboje. 

Mokinių koncertinės ir parodinės veiklos aspektais bendradarbiaujama su rajono ugdymo 

įstaigomis ir daugeliu kitų šalies meno ir muzikos mokyklų. 

Organizuojant veiklas mokykla bendradarbiavo su rajono kultūros įstaigomis – Šakių kultūros 

centru, Gelgaudiškio kultūros centru, Šakių r. savivaldybės viešąja biblioteka, Kudirkos Naumiesčio 

biblioteka, Kudirkos Naumiesčio kultūros centru, Zanavykų muziejumi, Lukšių kultūros centru. 

Šiose įstaigose organizuotos veiklos,  mokiniai eksponavo ir lankė parodas, dalyvavo įstaigų 

organizuotuose renginiuose. Taip pat dailės skyriaus mokiniai parodas ir darbus eksponavo Šakių 

poliklinikoje, Šakių ligoninėje, Zanavykų klinikoje, Cirkle-K degalinėje. 

IV. 2022 METŲ VEIKLOS 

 

Atlikus 20201metų tikslų įgyvendinimo analizę ir remiantis mokyklos veiklos tobulinimo 

veiksmų planu 2021-2022 m., nutarta tęsti praėjusių metų tikslus, numatant papildomas priemones 

jų įgyvendinimui. 

Veiklos prioritetai: ugdymo(si) veiksmingumas ir kokybė; mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimo stiprinimas. 

2022 metų veiklos tikslai ir uždaviniai: 
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3. Tobulinti ugdymo(si) kokybę ir gerinti mokinių pasiekimus: 

3.1. Gerinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. 

3.2. Stiprinti mokinių aktyvumą, bendruomeniškumo jausmą. 

3.3. Nuosekliai ir efektyviai vykdyti mokinio asmeninės ūgties stebėseną. 

4. Plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą; 

4.1. Stiprinti mokytojų metodinį bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui; 

4.2. Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant vaiko pažangos. 

4.3. Stiprinti institucijų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais plėtojant menines ir 

bendruomenines veiklas. 

Numatytos priemonės bus vykdomos pasitelkus mokyklai skirtus asignavimus, panaudojant 

laiko, žmogiškuosius ir intelektualinius išteklius.  

 

Savivaldos institucijų posėdžiai 

 

Savivaldos 

institucija 

Posėdžio tema Laikas Atsakingas 

Mokyklos taryba Dėl pritarimo 2021 m. direktoriaus veiklos 

ataskaitos projektui, 2021 m. veiklos 

ataskaitos projektui.  

Sausis  R.Valaitienė 

Dėl ugdymo plano 2022–2023 m.m. 

projekto svarstymo, dėl pritarimo atestacinės 

komisijos plano projektui. 

Rugpjūtis 

Dėl priemonių įsigijimo Lapkritis 

Dėl pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitos 

projektui 

Gruodis 

Mokytojų taryba Dėl pritarimo 2021 m. direktoriaus veiklos 

ataskaitos projektui, 2021 m. veiklos 

ataskaitos projektui. 

I pusmečio mokinių ugdymosi rezultatų 

analizė ir jų gerinimo galimybės 

Sausis Direktorius 

E.Martinaitis, 

pavaduotoja 

R.Valaitienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai.  

II pusmečio mokinių ugdymosi rezultatų 

analizė ir jų gerinimo galimybės 

Birželis 

Švietimo naujovės ir aktualijos. 2022-2023 

m.m. ugdymo plano projekto svarstymas, 

pritarimas atestacinės komisijos plano 

projektui. 

Rugpjūtis Direktorius 

E.Martinaitis, 

pavaduotoja 

R.Valaitienė, 

Metodinė taryba          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

nustatymas, plano parengimas. 

Sausis R.Valaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos naujos redakcijos rengimas.  

Vasaris 

Individualios vaiko pažangos, pasiekimų 

atpažinimo ir vertinimo sistemos parengimas 

Kovas  

Programinių reikalavimų atnaujinimas, 

teminių (ilgalaikių) planų rengimo principų 

svarstymas. Planų aprobavimas. Mokytojų 

veiklos planų aprobavimas. Mokytojų 

Rugpjūtis 
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 metodinės veiklos mokykloje plano 

sudarymas. 

 

 

Gerosios patirties sklaida Visus 

metus 

Naujų mokymo priemonių nustatymas, 

ugdymo kokybės analizavimas 

Sausis 

Rugsėjis 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 

turintiems mokytojams 

Visus 

metus 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Visus 

metus 

2022 metų renginių planas: 

 

Nr. Data Renginys Atsakingas 

1.  Sausis  Parodos, skirtos Sausio 13-osios minėjimui L.Rūgytė, 

M.Pauliukas 

2.  Vasaris 

  

I baigiamųjų klasių perklausa R.Valaitienė 

3.  Koncertai ir parodos, skirtos vasario 16-osios 

paminėjimui 

R.Valaitienė 

4.  Užgavėnių šventė B.Duobienė, 

S.Povilaitienė, 

J.Lukauskienė 

5.  Koncertas „Mano mylimiausias kūrinys“ G.Samajauskienė 

6.  Piešinių konkursas „Piešiu aš Lietuvą“ L.Rūgytė 

7.  II baigiamųjų klasių perklausa R.Valaitienė 

8.  Kovas Koncertai ir parodos Kovo 11-osios minėjimui E.Lukšienė 

L.Rūgytė 

9.  Ansamblių popietė „Draugaukime“ S.Povilaitienė 

10.  Jaunųjų pianistų festivalis „Vabaliukai“ 2021 B.Bajoriūnaitė 

11.  Viktorina „Muzikinis kas? Ir kodėl?“ B.Bajoriūnaitė 

12.  Muzikinė popietė „Viskas apie džiazą“ Dž.Gurskytė 

13.  Respublikinis tapybos konkursas V.Kaunas 

14.  Balandis 

 

 

Šakių mieto pianistų konkursas R.Valaitienė 

15.  III baigiamųjų klasių perklausa R.Valaitienė 

16.  Respublikinis dainavimo konkursas R.Valaitienė 

17.  Koncertas „Dainuoju pavasariui“ A.Čepaitytė 

18.  II solfedžio konkursas „Klausau – Girdžiu – 

Išgirstu“ 

A.Stankaitienė 

19.  Impresionizmas muzikoje ir dailėje – popietė Dž.Gurskytė 

20.  Dailės skyriaus mokinių pleneras gamtoje L.Rūgytė 

21.  Projektas šokio 7 klasei: „Aš kuriu“. A.Butkauskaitė - 

Sederevičienė 

22.  Ansamblinio muzikavimo popietė 

„Muzikuojame drauge” 

S.Povilaitienė 

23.  Gegužė 

 

Motinos dienos minėjimo koncertai R.Valaitienė, 

E.Lukšienė 

24.  Koncertas šeimos dienai S.Povilaitienė 
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25.  Gatvės muzikos diena A.Stankaitienė 

26.  Projektas – akcija „Linkime pasveikti“ LSMU 

Vaikų ligų klinikos vaikams 

Dž.Gurskytė 

27.  Atvirų durų diena R.Valaitienė 

28.  Meno mokyklos išleistuvių šventė R.Valaitienė 

29.  Akademiniai koncertai R.Valaitienė 

30.  Baigiamieji egzaminai - koncertai R.Valaitienė 

31.  Meno mokyklos mokslo metų pabaigos šventė R.Valaitienė 

32.  Dailės skyriaus 25-os baigiamųjų laidos darbų 

parodos atidarymas 

L.Rūgytė 

33.  Vienos dienos pleneras Vytauto Kauno sodyboje V.Kaunas 

34.  Birželis Koncertas tarptautinės Tėvo dienos proga 

Gelgaudiškio dvare 

G.Samajauskienė 

35.  Rugsėjis  

 

Mokslo metų pradžios šventė; R.Valaitienė 

36.  Dailės skyriaus mokinių pleneras L.Rūgytė 

37.  Spalis  

 

Koncertas mokyklos bendruomenei „Draugai - 

draugams“ 

B.Duobienė 

38.  VII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis 

„Rudens spalvos“ 

G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

39.  Lapkritis  Muzikinė popietė muzikos dienai paminėti Dž.Gurskytė 

40.  Pamoka su kompozitoriumi Dž.Gurskytė 

41.  Renginiai: „Gamų diena- greičio varžytuvės 

linksmai“ 

Dž.Gurskytė 

42.  Gruodis  

 

  

 

 

 

 

Muzikos skyriaus kalėdiniai klasių koncertai 

tėveliams 

R.Valaitienė 

43.  Šokio skyriaus klasių kalėdiniai koncertai 

tėveliams 

A.Butkauskaitė - 

Sederevičienė 

44.  Dailės skyriaus klasių kalėdinės parodos 

tėveliams 

L.Rūgytė 

45.  Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė S.Povilaitienė 

46.  Koncertas Kudirkos Naumiesčio visuomenei D.Varževičienė, 

DAkelaitienė 

47.  Advento vakaronė  Lekėčių miestelio 

visuomenei 

E.Lukšienė 

48.  Kalėdinis koncertas Gelgaudiškio miestelio 

visuomenei 

G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

49.  Kalėdinis koncertas mokyklos bendruomenei  R.Valaitienė, 

A.Butkauskaitė - 

Sederevičienė 

50.  nuolat Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos 

meno mokykloje 

L.Rūgytė 

 

2022 m. pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo planas: 

 

Nr.  Priemonės  Data  Atsakingi 

asmenys  
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1. Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir 

kvalifikacijos kėlimo planavimas atsižvelgiant į 

mokyklos prioritetus. Plano parengimas 

Sausis R.Valaitienė, 

metodinė taryba. 

2. Atvirų veiklų organizavimas mokykloje ir už jos 

ribų. Rezultatų aptarimas metodinėse grupėse ir 

tolesnis kvalifikacijos kėlimo planavimas. 

Po 2 veiklas 

kiekviena 

metodinė grupė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai ir 

mokytojai. 

3. Duomenų apie pedagogų kvalifikaciją kaupimas ir 

analizė. 

Visus metus R.Valaitienė. 

4. Vadovų ir mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, dalinimasis įgyta patirtimi. 

Visus metus Metodinių 

grupių 

pirmininkai ir 

mokytojai. 

5. Mokytojų dalijimasis gerąja metodinėse grupėse ir 

metodinių dienų metu.  

Visus metus R.Valaitienė, 

mokytojai. 

6. Seminarų savo mokykloje organizavimas. 2-4 seminarai R.Valaitienė. 

7. Meistriškumo pamokų mokiniams organizavimas 2-4 

meistiškumo 

pamokos 

R.Valaitienė. 

8. Mokytojos Bronės Bajoriūnaitės aestacija. II ketvirtis E.Martinaitis, 

R.Valaitienė. 

  

2022 mokytojų atestacijos komisijos darbo planas  

Nr. Data Veikla Vykdytojai 

1.  2022 m. I pusmetis Dėl kvalifikacinių kategorijų atitikties  R.Valaitienė 

2.  2022 m. I pusmetis Dėl mokytojos Bronės Bajoriūnaitės 

mokytojos metodininkės kvalifikacinės 

kategorijos įvertinimo 

R.Valaitienė 

3.  2022 m. II pusmetis Atestacijos plano sudarymas R.Valaitienė 

 

2022 metų ūkinės veiklos planas 

Nr. Veikla Atlikimo 

terminas 

Atsakingas 

1. Mokyklos patalpos, teritorija, jų priežiūra:   

1.1 Mokyklos paruošimas naujiems mokslo 

metams; 

Rugpjūtis Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

1.2 Mokyklos paruošimas Šildymo sezonui; Spalis Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

1.3 Mokyklos teritorijos priežiūra; Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, aplinkos priežiūros 

darbininkas 

1.4 Sanitarinių mazgų priežiūra, valymas; Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, valytojos 

2. Materialinės bazės apsauga, 

inventorizacija: 
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2.1 Pagrindinių priemonių inventorizacija; Gruodis Komisija pagal Direktoriaus 

įsakymą 

3. Kiti darbai:   

3.1 217 klasės remontas. Vasaris Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, ūkio dalies 

darbininkas 

3.2 117 priemonių kabineto remontas. Birželis Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, ūkio dalies 

darbininkas 

3.3 Kondicionierių, bei rekuperatoriaus 

priežiūra; 

Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

3.4 Mokyklos ir filialų inventoriaus priežiūra, 

remontas; 

Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, ūkio dalies 

darbininkas, derintojas 

3.5 Mokyklos ir Kudirkos Naumiesčio filialo, 

pastato eksploatacijos priežiūra; 

Nuolat Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, ūkio dalies 

darbininkas 

3.6 Sanitarinių mazgų, vandentiekio, 

kanalizacijos sistemų priežiūra, remontas; 

Esant 

poreikiui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, ūkio dalies 

darbininkas 

3.7 Šilumos sistemos priežiūra; Šildymo 

sezono 

metu 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

3.8 Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, 

įsigijimas; 

Esant 

poreikiui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

3.9 Priemonių, reikalingų administraciniam 

darbui, įsigijimas; 

Esant 

poreikiui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

 

2022 metų mokyklos veiklos įsivertinimo planas  

 

Etapai Laikotarpis Veikla 

I etapas 

Pasiruošimas veiklos kokybės 

įsivertinimui 

2022-02  Įsivertinimo rodiklių ir eigos aptarimas 

II etapas 

Informacijos rinkimas 

2022-03 Anketų mokytojams sudarymas, jų 

anketavimas 

2022-04 Anketų mokiniams ir jų tėvams sudarymas, 

anketavimas. 

2022-05 Anketų rezultatų sumavimas 

Anketų rezultatų analizė 

III etapas 

Ataskaitos rengimas ir 

bendruomenės informavimas 

2022-10 Ataskaitos rengimas 

Bendruomenės informavimas 

  


