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JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti rajono gyventojų (globėjų) vaikams aukštą švietimo paslaugų kokybę
ir prieinamumą. Tenkinti jonaviečių neformalaus meninio (muzikos, dailės, šokio, teatro) ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai
naudoti švietimui skirtus išteklius.
1.2. Planas parengta atsižvelgus į Jonavos meno mokyklos 2009-2012 metų strateginį planą, patvirtintą 2009-2012 metų, Jonavos rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1 TS -287, patvirtintu 2009 m. lapkričio 3 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VI-48
bei mokyklos direktoriaus įsakymu 2012 metų sausio 2 dienos įsakymu, kuriam buvo pritarta mokyklos tarybos posėdžio 2011metų gruodžio
28 dienos Nr. 3, protokoliniu nutarimu.
1.3. 2012 metų veiklos planą ruošė ir pateikė mokyklos ir mokytojų mokytojų taryboms direktoriaus įsakymu 2011metais lapkričio 4 d.
įsakymu patvirtinta darbo grupė.
1.4.Programą įgyvendins Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
II. 2011 metų (2011-2012 m.m. I pusmečio) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Įgyvendinant I pusmečio programą, buvo iškelti 3 pagrindiniai tikslai: atlikti individualiųjų ugdymo programų ir teminių planų analizę,
įvertinant Bendrąsias (Atnaujintas) mokyklos paruoštas programas; užtikrinti palankias sąlygas mokomiesiems kolektyvams ir jų vadovams
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pasiruošti ir dalyvauti Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“; paruošti ugdytinius respublikiniams konkursams,
tęsti pradėtą projektinę veiklą, dalyvauti šalies ir rajono renginiuose.
2.1..Tikslas - atlikti individualiųjų ugdymo programų ir teminių planų analizę, įvertinant Bendrąsias (Atnaujintas) mokyklos paruoštas
programas.
Per pusmetį buvo paruoštos 2 Bendrosios (Atnaujintos) dėstomų dalykų programos: smuiko ansambliavimo ir iliustravimo programos.
Toliau vyko ugdomasis procesas pagal 2010 metais patvirtintas Bendrąsias (Atnaujintas) programas: pedagogai pagal jas ruošė individualius
ugdymo planus ir temines programas. Buvo sudarytos lygios galimybės ugdytiniams mokytis pagal skirtingas programas: ankstyvojo, pradinio,
pagrindinio, tikslinio ir mėgėjų programas. Programos atitiko ugdytinių individualią meninę saviraišką.
Pedagogai paruošė naujas ugdymo priemones bei meninės kūrybos darbus, tai: A.Juškevičienė, S.Aleinikovienė, R.Grigaliūnas, J.Grigienė
(2011- 2012 m.m. skyrių metodikos grupių ataskaitos).
2.2.Tikslas – užtikrinti palankias sąlygas mokyklos mokomųjų kolektyvų veiklai dėl pasiruošimo respublikinei Moksleivių dainų šventei
„Mūsų vardas – Lietuva“ atskirų dienų programose, garsinant Jonavą šalyje.
Įvertinant pasiruošimą šventei, kolektyvų vadovams ir mokytojams, muzikuojantiems kolektyvuose papildomai skirtos pedagoginės valandos
nuo 1 iki 3. Buvo paruoštos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos mokomųjų kolektyvų programos, išsiųstos paraiškos dėl jų dalyvavimo šventėje
bei kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo. Instrumentinės (liaudies muzikos orkestras, kanklininkių , birbynininkų, skudutininkų ansambliai);
chorinės (jaunių ir jaunučių chorai) ir pučiamųjų orkestras dalyvavo peržiūroje dėl meninio pajėgumo kolektyvų nustatymo. Choreografijos,
pučiamųjų ir akordeono kolektyvų vadovai dalyvavo 6 respublikiniuose seminaruose – praktikumuose dėl Dainų šventės.
2.3.Tikslas – paruošti ugdytinius dalyvauti tarpmokykliniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Per pusmetį
įvyko mokykliniai turai B.Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų, LTV konkurso „Dainų dainelė“, buvo vykdomas pasiruošimas I etapo
J.Pakalnio konkursui. Pianistų konkurso regioniniame ture dalyvaus ugdytinė E.Šeštokaitė (2kl. mokyt.R.Trimonienė); „Dainų dainelės“
regioniniame konkurse mergaičių vokalinis ansamblis (vad.D.Asadauskaitė). Kelionėje į Italiją dalyvavo „Ratilėlio“ kolektyvo dalis narių ir
teatro bei pianistų skyrių atstovai (vad. A.Grigaliūnienė ir Ž.Antanavičienė). Choreografijos skyriaus ugdytiniai su programa atstovavo Jonavąi
tradiciniame festivalyje „Draugų būryje“, kuris vyko Marijampolėje. Fortepijono skyriaus ugdytiniai vykdė tęstinį projektą „Linksmieji
pirštukai“ mūsų mokykloje su Pasvalio muzikos mokykla (mokyt .A.Juškevičienė, L.Valatkienė, R.Juškienė, L.Žiegienė). Šio projekto dalyviai –
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fortepijono skyriaus ugdytinai tapo laureatais – 11, diplomantais – 16, specialiais prizais buvo įvertinti 4 konkurso dalyviai; pianistai tai pat
dalyvavo XIII respublikiniame pianistų maratone – mokyklą atstovavo 14 dalyvių; 2 ugdytinės dalyvavo tarptautiniame fortepijoninių
ansamblių konkurse „Muzikinės akimirkos 2011“ (Utena) (mokyt.R.Juškienė). Dailės skyriaus 9 ugdytiniai (mokyt. J.Grigienė ir
E.Januškevičienė) buvo apdovanoti tarptautinio konkurso „Always blue Always green“ (Lenkija) dalyvio diplomais; Padėkos raštais už
dalyvavimą tarptautiniame konkurse „Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“ ir „Penkios laisvės“ apdovanoto 3 mokyklos
ugdytiniai (mokyt.J.Grigienė). Smuikininkų skyriaus ugdytiniai dalyvavo XII ARCO festivalyje (Kaunas) – smuikininkų ansamblis ir 2 solistai
(mokyt.D.Rimkutė, konc. A.Juškevičienė ir L.Ragožina)- TU programos ugdytinė D.Aleksaitė apdovanota laureato diplomu.
Mokyklos auklėtiniai per 2011-2012 metų I pusmetį su paruoštomis programomis dalyvavo renginiuose (neįvardinant prieš tai paminėtų
renginių) rajone – 13 , mokykloje vyko – 3. Išskirtiniais pavadintume- akordeonistų koncertą tėveliams „Rudens mozaika“ (organizatoriai –
skyriaus pedagogai) , kalėdinį koncertą „Turim viltį uždegt Aš ir Tu, Tu ir aš ...“(darbo grupė: J.Andriulevičius, D.Suslavičienė, A.Osatasevičienė,
L.Grigas, V.Lipinskienė); mero organizuotame Padėkos vakare dalyvavo smuikininkų ansamblis (D.Rimkutė, koncertmeisterė A.Juškevičienė).
2.4.Kita mokyklos veikla.
Organizuoti 3 seminarai mokykloje : „Inovacinės teatrinio ugdymo technologijos“, „Asmeninių savybių virsmas į kompetacijas“ ir „Valstybės
tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymai“ (organizatoriai J.Andriulevičius, R.Jurgilienė, R.Bieliauskas).
16 pedagogų dalyvavo respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (2011-2012 m.m. I pusmečio ataskaita).
Loreta Valatkienė pristatė fortepijono skyriaus metodinei grupei ir savo klasės ugdytinių tėveliams metodinį darbą – tyrimą „Vaikų atminties
ypatumai“.
2 pedagogams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyr. mokytojo- T.Poškui, mokytojos metodininkės – L.Žiegienei).
4 pedagogų stebėtos pamokos (T.Poškaus, D.Aleksynienės, V.Lipinskienės, L. Žiegienės).
Vyko dailės skyriaus ugdytinių parodos: „Pusnyse“, „Krintančių lapų taku“, „Portretas“, „Istorinis kostiumas“, kalėdinė – adventinė paroda ir
kt. skyriaus pedagogų organizuotos išvykos (skyriaus pedagogai). J.Grigienė koordinavo sukurti mokyklos vėliavos, lauko scenografijos ir
orkestro pultų atributikos logotipo kompiuterinį variantą; V.Nenortienė – ruošė atvirukų atranką (mokyklos ugdytinių) šventiniams
sveikinimams.
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Buvo sukurtos įvairios aranžuotės, akompanimentai ir kt. didaktinės medžiagos ugdymo proceso organizavimui (mokytojai A.Juškevičienė,
R.Grigaliūnas, J.Grigienė, S.Aleinikovienė).
III. 2011-2012 M.M. I PUSMEČIO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL SSGG
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1.Kokybiškas meninio ugdymo proceso vykdymas.

1.Darbo konkretumo vykdymas tarp skyrių vedėjų ir metodinių
grupių pirmininkų.

2.Puikūs ugdytinių ugdymo (si) rezultatai.
3.Pedagogams sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją.
4.Įvairi siūloma programų pasiūla (nuo ankstyvojo iki mėgėjų
programos).
5.Vykdoma atranka į respublikinius konkursus (B.Dvariono,
„Dainų dainelė“).

2.Mokykloje įvairios informacijos (dokumentacijos) apie skyrių
veiklą dubliavimas.
3.Neužtikrintas (nemokamas)
priežiūros vykdymas.

mokytojų

sveikatos

metinis

4.Stinga horizantalios vadybos įgūdžių.

6.Tęsiami partnerystės ryšiai (moterų klubu „Jonavietė“, Pasvalio
muzikos mokykla bei kitomis rajono įstaigomis.
GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1.Pedagogų ir ugdytinių gebėjimo kompetencijų plėtra:

1.Kasmet mažėjantis ugdytinių skaičius į mokyklą.

1.1.Jonavos rajono atstovavimas respublikinėje moksleivių dainų
šventėje“} mūsų vardas – Lietuva“;

2.Sustabdytas neformaliojo ugdymo vaikų krepšelio įvedimo
metidika nuo 2012 metų.

1.2.Tatptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose:

3.Nepatvirtinti
(reikalavimai).

1.2.1.B.Dvariono, J.Pakalnio, „Dainų dainelė“ ir kt.
2. Vadybos įgūdžių tobulinimas administracijoje.

meno

(muzikos)

mokyklų

ugdymo

panai

4.Respublikos mastu neparuoštos Bendrosios ugdymo programos
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3.Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra.

neformaliojo ugdymo institucijoms.

IV. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIORITETAI
4.1.TIKSLAI:
5.1.Atskleisti ir tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
5.2.Tobulinto ugdymo turinį ir edukacines aplinkas.
4.2.PRIORITETAI:
6.1.Ugdymo (si) kokybės tobulinimas;
6.2.Lygių galimybių sudarymas, įvertinant individualius atskiros asmenybės gebėjimus.
V.2012 METŲ MOKYKLOS METINIS VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JŲ ĮGYVENDINIMUI
5.1.TIKSLAI
5.1.1. EFEKTYVINTI UGDYMO KOKYBĘ (SIEKIANT UGDYTINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS, ASMENYBĖS TOBULĖJIMO, ATSKLEIDŽIANT IR PLĖTOJANT JŲ
GEBĖJIMUS IR TALENĄ).

5.1.2. SKATINTI BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKĄ, UGDANT BENDRAŽMOGIŠKĄSIAS KOMPETENCIJAS PER KONCERTINĘ, PARODOMĄJĄ, KONKURSINĘ IR
EDUKACINĘ VEIKLĄ.

5.1.3. MOKYKLOS BENDRUOMENEI SUDARYTI PALANKIAS, SVEIKAS, SAUGUMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIAS DARBUI IR MOKYMUISI SĄLYGAS.
5.2. Uždaviniai.
5.2. 1.Ugdymo procesą organizuoti pagal Bendrojo ugdymo programas , stebint ir analizuojant ugdymo turinį.
5.2.2.Atlikti tyrimą „Pradinio ir tikslinio ugdymo programų atitikimas ugdytinių interesams“.
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5.2.3. Skatinti ugdytinių motyvaciją.

5.2.4.Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar kitokią veiklą, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai.
5.2.5. Reprezentuoti meno mokyklą, rajoną šalyje ir užsienyje.
5.2.6. Vykdyti sklaidą apie mokyklos veiklą.
5.2.7. Ugdyti bendražmogiškąsias vertybes ir kultūrines nuostatas.
5.2.8. Siekti pedagogų profesionalumo ir darbo kokybės.
5.2.9. Suteikti galimybę naudotis kiekvienam mokyklos darbuotojui bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir resursais, bei šiuolaikinėmis informacijos
technologijomis.
5.2.10. Siekti pedagogų asmeninio, profesinio tobulėjimo ir kompetencijos.

VI.2012 METŲ JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS
1. TIKSLAS: EFEKTYVINTI UGDYMO KOKYBĘ (SIEKIANT UGDYTINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS, ASMENYBĖS TOBULĖJIMO, ATSKLEIDŽIANT IR PLĖTOJANT
JŲ GEBĖJIMUS IR TALENĄ).
UŽDAVINIAI:

Priemonės

Atsakingi

Vykdymo data

1.1.Ugdymo
procesą
organizuoti pagal
Bendrojo ugdymo
programas ,
stebint ir
analizuojant
ugdymo turinį.

1. Mokyklos tarybos posėdžiai

Ž. Antanavičienė

2. Mokytojų tarybos posėdžiai

R. Jurgilienė

3. Atestacinės komisijos posėdžiai

R. Jurgilienė

2012-01-30
2012-06-04
2012-08-29
2012-09-27
2012-12-27
2012-05-24
2012-06-12
2012-08-30
2012-12-28
2012-06-05
2012-12-18

Partneriai

Pastabos
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4. Atsiskaitymai, žinių patikra, dailės darbų peržiūros,
akademiniai koncertai, tarpiniai ir baigiamieji egzaminai.

R. Trimonienė
B. Platkauskienė

Direktoriaus
įsakymai

5. Mokytojų pamokų stebėsena , analizė ir aptarimas.

R. Trimonienė
B. Platkauskienė

Pagal mėnesio
veiklos planą

2. Tėvų informavimas (informavimas apie mokymąsi,
pažangą, mokyklos tvarkas ir kt.)

Administracija, skyrių
pedagogai

Visuotiniai
susirinkimai,
koncertai ir kt.

3.Dalintis ir skleisti gerąją patirtį.

Pedagoginė
bendruomenė

Visus metus

1.2.Atlikti tyrimą
„Pradinio ir tikslinio
ugdymo programų
atitikimas ugdytinių
interesams“.

1.Atlikti pradinio ir tikslinio ugdymo atnaujintų Bendrojo
ugdymo programų analizę, esant reikalui papildyti ir
pristatyti tyrimą mažajai mokytojų tarybai.

R. Trimonienė
B. Platkauskienė

2012
Pirmas
pusmetis

1.3. Skatinti
ugdytinių
motyvaciją.

1. Parengti kūrybiškus, ugdančius gebėjimus, skatinančius
mokinio mokymosi motyvaciją, teminius ir individualius
planus.

Skyrių pedagogai

Visus metus

3. Už ugdymo pasiekimus skatinti mokinius padėkos
raštais.

R. Jurgilienė

Nuolat

2. Gabiausius ugdytinius ir geriausius kolektyvus ruošti
regioniniams, respublikiniams ir tarptautiniams renginiams.

Ugdytinių tėvai

Skyrių vedėjai
Skyrių pedagogai

Nuolat

Laukiamas rezultatas. Pagerės ugdymo (si) turinio kokybė, pedagogai ieškos įvairesnių mokymo (si) metodų ir formų. Bus užtikrinta ugdytinių mokymosi
motyvacija.
2. TIKSLAS: SKATINTI BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKĄ, UGDANT BENDRAŽMOGIŠKĄSIAS KOMPETENCIJAS PER KONCERTINĘ, PARODOMĄJĄ, KONKURSINĘ
IR EDUKACINĘ VEIKLĄ.
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UŽDAVINIAI :

Priemonės

Atsakingi

Vykdymo data

2.1.Organizuoti
koncertus,
meninius
projektus, parodas
ar kitokią veiklą,
sudarant sąlygas
mokinių
saviraiškai.

Tradicinis tarptautinis konkursas ,,Lidice 2012“, Čekija.

J. Grigienė

2012-01

Konkurso „Dainų dainelė 2012“ III-IV turai.

D. Asadauskaitė

2012-01-20

XX –asis J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursas Janinos
Miščiukaitės meno mokykloje.

R. Grigaliūnas
L. Grigas
F. Jančenko

2012-01-20

Piešinių ir erdvinių darbų paroda, skirta Užgavėnėms.

V. Lipinskienė
J. Nenortienė
J. Grigienė

2012-02

Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai,
Vasario 16- ajai paminėti.

D. Asadauskaitė

2012-02-18

Kauno apskrities stygininkų konkursas „Skambančios
stygos“ Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje.

D. Rimkutė

2012-02-20

B. Dvariono pianistų konkurso II turas

R. Trimonienė

2012-02-20

Tylos minutė, skirta Janinai Miščiukaitei atminti.

R. Jurgilienė

2012-02-20

Akordeono skyriaus II-asis etiudų konkursas ,,Grojame
etiudą“.

N. Kolesnikov
R. Laimikienė

2012-02-26

Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai , Kovo 11-ajai, paminėti.

R. Jurgilienė
B. Platkauskienė

2012-03

VI respublikinis kamerinių ansamblių konkursas „Klasika ir
džiazas.

L. Valatkienė

2012-03

Jaunųjų akordeonistų festivalis Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje.

Akordeono skyriaus
pedagogai

2012-03

Plakatų, skirtų skyriaus 30-ties metų jubiliejui paminėti,
paroda.

2012-02

Partneriai

Pastabos
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Tradicinis Jonavos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Vievio meno
mokyklų akordeono muzikos festivalis „Pavasario
nuotaikos“.

Akordeono skyriaus
pedagogai

2012-03

IV- asis mokyklinis konkursas – žaidimas „Solfedžio
miestas“.

D. Asadauskaitė
I. Rupeikienė

2012-03

Atvirų muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokų savaitė
pirmųjų klasių ugdytinių tėveliams.

I. Rupeikienė
L. Sekrienė

2012-03

Tradicinis tarptautinis konkursas „Lidice 2012“, Čekija

J. Grigienė

2012-03

XX –asis J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursas regione.

R. Grigaliūnas
L. Grigas
F. Jančenko

2012-03

Pirmos klasės ugdytinių koncertas „Aš nebijau scenos“.

2012-03-07

Respublikinis styginių instrumentų projektas – festivalis
(konkursas) „Pavasario akimirkos“.

E. Merkelienė
A. Grigaliūnienė
V. Draskinienė
D. Rimkutė

V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji
pirštukai“ .
IX tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos
konkursas „Giovani virtuosi“. Alytus

L. Žiegienė
R. Juškienė
L. Valatkienė
R. Balienė

2012-03-30

Styginių instrumentų skyriaus mokinių koncertas.

P. Beniulis

2012-04

Smuikininkų ansamblio koncertinė kelionė į Italiją.

Tarptautinis konkursas Talinne (Estija).

D. Rimkutė
A. Grigaliūnienė
Ž. Antanavičienė
F. Jančenko

2012 m.
balandžio 3- 12
d.
2012-04-07

Šokio diena Jonavos Panerio pradinėje mokykloje.

D. Aleksynienė

2012-04-28

2012-03-21

2012-04
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Tautinių instrumentų orkestrų, ansamblių tarptautinis
festivalis „Klonių aidai“ Kauno J. Gruodžio konservatorijoje.

A.Grigaliūnienė
E. Merkelienė
N. Murauskas

2012-04-28

Antro instrumento mokinių koncertas.

J. Šukienė

2012-05

Tarptautinis festivalis – konkursas „Mažieji talentai“. Utena.

J. Šukienė

2012-05

Akordeono muzikos festivalis ,,Nuo klasikos iki džiazo“
Jiezne.

Akordeono skyriaus
pedagogai

2012-05

Koncertai tėvams.

Akordeono skyriaus
pedagogai

2012-05

Dalyvavimas „Atvirų durų savaitės“ renginiuose.

V. Verikienė

2012-05

Akcija ,,Paukščiai“ (papuoškime medį savo paukšteliu)

E. Januškevičienė

2012-05

Žemės meno akcija „Mes...“.

J. Nenortienė

2012-05

Linoraižinių paroda.

V. Lipinskienė

2012-05

Skyriaus ugdytinių koncertas, skirtas Mamos dienai.

A.Grigaliūnienė
E. Merkelienė
N. Murauskas

2012-05-04

Renginys, skirtas Janinos Miščiukaitės gimimo dienai
paminėti.

Violeta Draskinienė

2012-05-10

Vokalinių kolektyvų koncertas „Dainuojame Jums“.

D. Asadauskaitė

2012-05-24

Mokslo metų užbaigimo šventė.

R. Trimonienė ir
Kūrybinė darbo
grupė

2012-05-31

Tarptautinis akordeonistų festivalis- seminaras Palangoje.

R. Laimikienė

2012-06
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Absolventų baigiamųjų tradicinių ir netradicinių piešinių ir
erdvinių darbų paroda.

J. Nenortienė

2012-06

Piešimo darbų paroda mokslo metų pradžiai.

E. Januškevičienė

2012-08

Keramikos ir erdvinių darbų, skirtų skyriaus 30-ties metų
jubiliejui, paroda.
Rugsėjo 1-osios šventė.

J. Nenortienė

2012-08

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Skyrių vedėjai

2012-09-03

D. Aleksynienė
T. Poškus
J. Nenortienė

2011-10

Tarptautinis šiuolaikinio meno forumas „Homo ludens
2012“.

J. Grigienė

2012-10

Fotografijos paroda „Akimirkos“.

V. Lipinskienė

2012-10

Akordeono muzikos popietė „Rudens mozaika“ .
Paroda -seminaras „Dailėtyra per istorinį kostiumą“.
Festivalis – maratonas Kaune.

L. Stakeliūnienė
E. Januškevičienė
D. Petrošienė

2012-10-04
2012-11
2012-11

III tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės
draugas – fortepijonas“.

R. Balienė

2012-11

Koncertas, skirtas Cecilijos dienai paminėti LDK rūmuose,
Vilniuje. Istorinio šokio šokėjai.
Adventinis koncertas, skirtas mokyklos ir miesto
bendruomenei.

Ž. Antanavičienė

2012-11-20

Skyrių pedagogai

2012-12-18

Adventinis koncertas Bukonių pagrindinėje mokykloje
„Kelionė į muzikos šalį“.

L. Stakeliūnienė

2012-12

Koncertas, skirtas mokytojo dienai paminėti.
Angelų sargų dienos paminėjimas.
Tradicinių ir netradicinių piešinių ir erdvinių darbų paroda,
skirta mokytojo dienai paminėti.

2011-10

2012-10
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2.2.Reprezentuoti
meno mokyklą,
rajoną šalyje ir
užsienyje.

XIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų
festivalis- maratonas „Acro“ Kauno J. Naujalio muzikos
gimnazijoje.

V. Verikienė

2012-12

Tradicinė ir netradicinė piešinių ir erdvinių darbų paroda,
skirta kalėdoms.

J. Nenortienė

2012-12

Respublikinis meno (muzikos) mokyklų meninio skaitymo
konkursas;

R. Jurgilienė
J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė

2012-02-22

Lietuvos meno, muzikos ir choreografijos mokyklų šokių
festivalis „Iš aplinkui – Jonava 2012“;

V. Andriulevičienė

2012-03-27

XX –asis J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursas

R. Grigaliūnas
L. Grigas
F. Jančenko
V.Andriulevičienė
T. Poškus
R. Laimikienė
D. Asadauskaitė
A. Grigaliūnienė
E. Merkelienė
N. Murauskas

2012-04

J. Švedo tautinės muzikos jaunųjų atlikėjų konkurso I turas.

A. Grigaliūnienė
E. Merkelienė
N. Murauskas

2012-12

Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokio
studijų konkursas „Aguonėlė 2012“

Ž. Antanavičienė
D. Aleksynienė
V.Andriulevičienė

2012 pirmas
pusmetis

„Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ .

R. Balienė

2012-11

Respublikinė dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“;

2012-07-06
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2.3. Vykdyti sklaidą
apie mokyklos
veiklą.

1. Atvirų durų dienų organizavimas mokykloje.
2. Tėvų dalyvavimas mokyklos organizuojamuose
koncertuose, parodose ir kituose renginiuose.
2. Pristatomosios medžiagos kaupimas bei tvarkymas
(internetinės svetainės nuolatinis atnaujinimas, foto
nuotraukų talpinimas stenduose, archyvinės medžiagos
tvarkymas).

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Skyrių pedagogai
R. Balienė
Skyrių vedėjai

Visus metus
Visus metus

Visus metus

3. Reportažai televizijoje, straipsniai spaudoje ir
R. Jurgilienė
Visus metus
internetinėje svetainėje apie mokyklos programas,
R. Trimonienė
koncertinę veiklą, profesionalius pasiekimus, kultūrines
B. Platkauskienė
tradicijas ir vertybes.
Laukiamas rezultatas. Didės ugdytinių mokymosi motyvacija ir pasiekimai, stiprės atsakomybė, bus užtikrintas tikslingas ugdytinių užimtumas, gerės
pedagogų , ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimas bei visuomenės informavimas apie mokyklos veiklą.
3.TIKSLAS: MOKYKLOS BENDRUOMENEI SUDARYTI PALANKIAS, SVEIKAS, SAUGUMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIAS DARBUI IR MOKYMUISI SĄLYGAS.
Priemonės
Atsakingi
Vykdymo data
Partneriai
Pastabos
UŽDAVINIAI:
3.1. Ugdyti
bendražmogiškąsia
s vertybes ir
kultūrines
nuostatas.

1. Išsaugoti gerus mokyklos bendruomenės santykius.
2. Tęsti mokyklos tradicijas ir kurti naujas.

Mokyklos
bendruomenė

Nuolat

3.2. Siekti
pedagogų
profesionalumo ir
darbo kokybės.

1. Supažindinti kolektyvą su naujausiais LR įstatymais bei jų
pakeitimais, vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais bei kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais neformalaus ugdymo veiklą.

R. Jurgilienė

Nuolat

2. Paruošti vidaus darbo tvarkos taisyklių naują redakciją.

R. Jurgilienė

2012-06-12

3. Ruošiant mokyklos veiklos dokumentaciją, atsižvelgti į
pedagogų pasiūlymus.

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Skyrių vedėjai

Nuolat
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3.3.Suteikti
galimybę naudotis
kiekvienam
mokyklos
darbuotojui
bibliotekos
teikiamomis
paslaugomis ir
resursais, bei
šiuolaikinėmis
informacijos
technologijomis.
3.4. Siekti
pedagogų
asmeninio,
profesinio
tobulėjimo ir
kompetencijos.

4. Kiekvienam mokyklos darbuotojui suteikti galimybę
mokyklos lėšomis kasmet pasitikrinti sveikatą.

R. Jurgilienė

iki 2012-02-01

5. Surasti galimybę įdarbinti informatikos specialistą.
1. Sudaryti palankias sąlygas mokytojų savišvietai.

R.Jurgilienė
N. Jaramičienė

Visus metus
Nuolat

2. Sudaryti palankias sąlygas naudotis informaciniais
šaltiniais ir bibliotekos fondu.

N. Jaramičienė

Nuolat

3. Tobulinti bibliotekos darbuotojo profesinę kompetenciją,
bendrauti su kitų meno mokyklų partneriais.

N. Jaramičienė

Nuolat

1. Sudaryti sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimosi seminaruose ir renginiuose, atitinkančiuose
mokyklos keliamus tikslus ir uždavinius.
2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus
mokykloje.

R. Jurgilienė

Nuolat

R. Jurgilienė

Nuolat

B. Platkauskienė

2012-01-05
2012-04
2012-08
Laukiamas rezultatas. Mokykloje bus užtikrinta saugi ugdymosi aplinka, geras psichologinis klimatas, puoselėjamos kultūros vertybės. Bibliotekos
teikiamos paslaugos patenkins bendruomenės narių informacinius poreikius, išaugs mokytojų efektyvios veiklos kompetencija.

VII. 2012 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO LAUKIAMI REZULTATAI
7.1.Įgyvendinus 2012 metų veiklos planą pagerės:
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ugdymo kokybė:
7.1.1.kasmet įgyjama pedagogų aukštesnė kvalifikacinė kategorija sudarys galimybę pedagogams taikyti mokymo (ugdymo) kompetencijas
mokyti(s) ir jas taikyti pamokose.
7.1.2.bus pristatyti atlikto tyrimo „(įrašyti ) rezultatai bei atnaujinta mokyklos dokumentų teisinė bazė dar labiau atitiks veiklos pokyčius;
tęsiamas mokyklos išskirtinumas:
7.1.3. bus sudarytos sąlygos rajono bendruomenei pristatyti įstaigos pasirinktas menines veiklos kryptis ir rezultatus;
7.1.4. mokykla taps bendruomenės kultūros ir tradicijų bei vertybinių nuostatų formavimo centru;
pagerės mokyklos edukacinė aplinka:
7.1.5.įsygytos nujos mokymo priemonės, atnaujintas kabinetų inventorius, nauji instrumentai, koncertiniai rūbai, atributika, įdiegtos naujos
informacinės priemonės ir kt.
7.2.ugdytinių poreikių tenkinimo galimybės , renginiai vykstantys mokykloje ir už jos ribų, užtikrins rajono bendrojo lavinimo vaikų tikslingą ir
motyvuotą laisvalaikio praleidimą; ugdys jų pilietiškumą, pasididžiavimo savimi jausmą ir gebėjimus išsaugoti individo tapatybę bei atrasti
išdidžią terpę nacionalinėje kultūroje;
gerės mokyklos bendruomenės mikroklimatas.
Priedai:
1.Mokyklos tarybos veiklos planas
2.Mokyklos metodinės tarybos veiklos planas
3.Viešųjų pirkimų komisijos veiklos planas
4.Mokyklos bibliotekos veiklos planas
5.Mokyklos vadovų , mokytojų ir koncertmeisterių kvalifikacijos tobulinimo programa
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6..Mokyklos veiklos ir ugdymo proceso priežiūros planas

