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JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS
2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I. 2016 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2016 metais Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje mokėsi 564 ugdytiniai.
Pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas: akordeono - 32, tautinių instrumentų - 26,
fortepijono – 94, styginių - 47, pučiamųjų - 59, dailės - 86, choreografijos –110, teatro – 55; pagal kitas
programas: tikslinio - 23, mėgėjų -23, ankstyvojo – 9.
Mokykloje dirba 55 mokytojai: iš jų 3 mokytojai ekspertai, 22 mokytojai metodininkai, 19
vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai, 4 neturi kvalifikacinės kategorijos.
Mokykla atvira visuomenei:
mokykloje svečiuojasi kitų Lietuvos ir užsienio meno bei kultūros įstaigų atstovai; organizuojamos parodos,
ekskursijos, dalyvaujama respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei projektuose.
Mokyklos bendruomenė telkiasi dalyvaujant tradicinėse meno mokyklos ir miesto šventėse, konkursuose,
koncertuose, parodose. Dalis renginių vyksta Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Kultūros
centre, krašto muziejuje. Mokyklos ugdytiniai atstovauja ir garsina mokyklą šalies ir tarptautiniuose muzikos,
dailės, šokių festivaliuose, teatrų projektuose ir pasiekia aukštų įvertinimų įvairiuose meno renginiuose
Lietuvoje ir užsienyje.
Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai koncertuoja įvairiuose renginiuose, valstybinių švenčių
minėjimuose, taip pat nesuskaičiuojami laimėjimai respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių, muzikos
konkursuose, teatro ir šokių festivaliuose ir projektuose.
2016 metais:
Grand Prix – 3 nugalėtojai, tarptautinių konkursų – 27 laureatai ir 14 diplomantų; respublikinių konkursų 21 laureatas ir 10 diplomantų; 29 konkursuose dalyvavo 291 ugdytinis.
Dalyvauta 10 festivalių; surengta 110 koncertų, pravestos 46 atviros pamokos tėvams.
2016 metų Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo:
pučiamųjų orkestras, šokėjų grupė prie pučiamųjų orkestro, jaunių ir jaunučių chorai, muzikos ir šokių
ansamblio„Ratilėlis“ 2 jaunučių, jaunių ir jaunuolių šokių grupės. Mergaičių vokalinis ansamblis
dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“.
Mokykla organizavo V Tarptautinį jaunųjų pianistų konkursą „Mano vaikystės draugas –
fortepijonas“, XVIII respublikinį meno (muzikos) mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo konkursą,
VIII respublikinį meno, muzikos ir choreografijos mokyklų festivalį „Iš aplinkui Jonava -2016“.
Jau ne pirmus metus Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos organizacija patikėta
mūsų mokyklos bendruomenei ir šiais metais miesto visuomenę pakvietėme į 27-ųjų metinių Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo dienos teatralizuotą koncertą.
Mokytojai nuolat dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, reprezentavo kūrybine veika
mokyklą ir rajoną respublikoje ir užsienyje.
Mokykla yra kompiuterizuojama ir diegiamos informacinės technologijos: klasės aprūpinamos
kompiuteriais, įdiegtos WF zonos, visoje mokykloje yra internetas, elektroninis paštas. Atsiranda vis daugiau
kompiuterinių mokomųjų muzikos programų, tačiau lėšų trūkumas neleidžia visiškai kompiuterizuoti
mokomųjų dalykų klasių.

Mokykla įsigijo: 3 saksofonus, tūba, būgnus, kėdės prie pianino, kėdes ir stalus dailės
klasei, baldus teatro klasei, lauko palapinę, jaunuolių merginų moteriškus batelius, jaunuolių vyriškus
aulinius batus, tautinius rūbus, 27 ir 29 choreografijos klasėse sumontavo veidrodžius.
Pagrindinis mokyklos mecenatas išlieka AB „Achema“, o organizuojamų renginių – rajono
savivaldybė.
Mokykla bendradarbiauja su rajono ir miesto mokyklomis, gimnazijomis, Jonavos rajono
savivaldybės kultūros centru, viešąja biblioteka, krašto muziejumi, VDU muzikos katedra, Kauno J.Gruodžio
konservatorija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija ir kitomis respublikos meno, muzikos mokyklomis.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokyklos filosofija
„Padaryk mane gerumo ženklu...“ (kardinolas V. Sladkevičius).
Mokyklos vizija
Janinos Miščiukaitės meno mokykla – atvira, demokratiška, šiuolaikinė švietimo, kultūros ir
meno oazė, tapusi ryškiu Jonavos krašto kultūros židiniu, garsinančiu Jonavos miestą ir rajoną
respublikoje ir už jos ribų. Tai mokykla – taikanti humanistinės kultūros ugdymo menine veikla
sampratos elementus.
Mokyklos misija

Atskleisti Jonavos miesto ir rajono vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, brandinti jų
kūrybinę mąstyseną individualumą, suteikti meninės brandos pradžiamokslį, aktyviai ir veiksmingai
dalyvauti visuomenės ir kultūriniame gyvenime, reprezentuoti rajono jaunimo kultūrinę veiklą.
Mokyklos vertybės
Ugdytinis ir jo pedagogas. Mokykla – vaikui. Mokykla – tai komanda, kurios personalas
dirba išvien, nes viena iš efektyvaus darbo sąlygų – pokyčiai. Pagrindinės vertybės ir principai:
-

humaniškumas, demokratiškumas, konfidencialumas, tikslumas, nuoseklumas ir objektyvumas;
bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų;
kompetencijų ugdymas kaip konstruktyvi asmenybės veikla, siekiant kaitos ir kokybės;
pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (ugdytinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų, mokyklos
darbuotojų) partnerystė;
puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija;
ugdomas kritinis mąstymas, formuojama aukšta savivertė bei asmens identitetas.
SSGG ANALIZĖ (2017 METŲ)
Stiprybės

1. Patvirtintos Pradinio ir Pagrindinio formalųjį
švietimą papildančios ugdymo programos,
lankstus individualių programų parinkimas,
atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus.
2. Įvairiapusiška ugdymo programų pasiūla
(nuo ankstyvojo iki išplėstinio ugdymo).
3. Puikūs ugdytinių pasiekimai baigiamuosiuose
egzaminuose.
4.Puikūs, reprezentuojantys mokyklą ir rajoną
ugdytinių pasiekimai respublikiniuose ir

Silpnybės
1. Nėra galimybės mokykloje muzikuoti
(fortepijonu) 10-13 metų moksleiviams, nes
ugdymo procesui trūksta klasių.
3. Renovacijos metu neįrengtas vandens
nutekėjimo latakas, todėl pusrūsyje (klasėse,
bibliotekoje, sandėlyje) vyrauja drėgmė, genda
instrumentai, nelaiko derinimo, drėksta
koncertiniai rūbai.
4. Reikalingas poilsio kambarys pedagogams,
ugdytiniams (mokiniai, o ypač gyvenantys

tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
5. Kvalifikuoti, turintys ilgametę darbo patirtį
pedagogai, nuolat tobulina kvalifikaciją
tobulinantys profesinėje srityje.
6. Meninė ir metodinė veikla, partnerystė su
socialiniais partneriais.
7. Įdiegtas belaidis interneto ryšys.
8.Gera mokyklos materialinė bazė ir aplinka.
9. Meninių kolektyvų dalyvavimas
respublikinėse ir moksleivių Dainų šventėse,
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir
projektuose.

rajone, kad galėtų paruošti pamokas ir pailsėti).
5. Nėra rūbinės.
6. Neatlikta garso izoliacija mušamųjų klasėje ir
nekokybiška teatro klasių.
7.Trūksta patalpų ansamblio „Ratilėlis“
jungiamosios repeticijoms.
8. Esant koncertinių erdvių trūkumui
mokykloje, nėra įrengta mokytojų kambaryje
nedidelė sceną – pakylą.
9. Trūksta kokybiško koncertinio fortepijono.

Galimybės

Grėsmės

1. Į kolektyvą įsiliejantys naujos kartos kūrybiški
ir iniciatyvūs mokytojai bei kiti bendruomenės
nariai.
2. Augant pedagogų kvalifikacijai gerėja
ugdymo kokybė.
3. Ugdymo sąlygų aplinkos gerinimas,
instrumentų atnaujinimas.
4. Elektroninio dienyno įdiegimas.
5. Efektyvus 2 proc. tėvų įnašų ir kitų lėšų
pritraukimas.
6. Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose
projektuose, konkursuose, festivaliuose,
parodose
7. Bendradarbiavimas su mokyklos rėmėjais ir
socialiniais partneriais.

1.Mažėjantis gimstamumas įtakoja mažėjantį
mokinių skaičių.
2. Dėl per didelio tėvų užimtumo didėja tėvų
abejingumas vaikų mokymuisi.
3.Vis didėjantys moksleivių mokymosi krūviai
bendrojo ugdymo mokyklose ir proceso
ištęstumas, gali įtakoti ugdytinių skaičiaus
mažėjimą.
4. Nepaisant tobulėjančių IKT, didėja pildomos
dokumentacijos srautas, mokytojams tenka
papildomų pareigų, nesusijusių su pagrindine jo
veikla – mokymu.
5. Trūksta lėšų naujiems instrumentams įsigyti.
6.Stokojama kai kurių dalykų specialistų.

III. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017 METAMS
PRIORITETAS
Motyvuotas ugdytinis, gebantis kūrybiškai reikštis meninėje ir sociokultūrinėje erdvėje ir ugdytis
bendruomeniškumo kompetenciją.
TIKSLAI
1.Užtikrinti mokinių ugdymo prieinamumą ir kokybę.
2. Tobulinti žmogiškųjų ir materialinių išteklių naudojimą.
Uždaviniai
1. Taikyti atnaujintas
pradinio ir
pagrindinio ugdymo
programas, lavinant
individualius
ugdytinių gebėjimus

Pagrindiniai darbai
Atnaujintos ir patvirtintos
Naujos pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, lavinami
individualūs ugdytinių
gebėjimai.

Atsakingi
R.Jurgilienė
R.Trimonienė
B.Platkauskienė
Dalykų
mokytojai

Numatomas rezultatas
Mokiniai išsiugdys
atlikimo ir kūrybinius
gebėjimus
naudodamiesi
įvairiomis raiškos
priemonėmis ir
atlikimo

technologijomis.

2. Sudaryti sąlygas
ugdytiniams įgytas
kompetencijas taikyti
praktinėje –
koncertinėje veikloje,
dalyvauti
konkursuose,
festivaliuose,
integraciniuose
kūrybiniuose
projektuose
3.Įgyvendinti
mokytojų ir personalo
kvalifikacijos
tobulinimo programas

4. Atnaujinti
spaudinius,
vadovėlius,
instrumentų ir kitų
ugdymo priemonių
bazę

Į koncertinę, pažintinę ir
ugdomąją veiklą įtraukti kuo
platesnį ratą ugdytinių.
Kompensuoti geriausių ugdytinių
ir mokomųjų kolektyvų
pasiruošimo ir vykimo į
respublikinius bei tarptautinius
renginius (konkursus, festivalius,
šventes) išlaidas.

R.Jurgilienė
R.Trimonienė
B.Platkauskienė
Dalykų
mokytojai

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo
seminarus, atviras pamokas
mokyklos pedagogams ir dalintis
gerąja patirtimi su giminingo
profilio šalies mokyklomis.
Rengti respublikinius ir
tarptautinius projektusseminarus.
Knygų fondų atnaujinimas, naujų
instrumentų, ugdymo priemonių
įsigijimas sudarys didesnes
galimybes ugdymo
prieinamumui bei kokybei
užtikrinti.

R.Trimonienė
Savarankiškai ir
B.Platkauskienė objektyviai įvertinti
Dalykų
ugdymo (si) pasiekimai,
mokytojai
surinkta grįžtamojo ryšio
informacija, reikalinga
pamokos ugdymo
kokybei gerinti.
R.Bieliauskas,
Susipažins su naujausia
R.Jurgilienė,
muzikine, teatro, dailės
N.Jaramičienė. literatūra, žymių
menininkų išliekamąja
kūryba. Naujai įsigyti
instrumentai sudarys
sąlygas kokybiškesniam
ugdytinių muzikavimui,
pasiruošimui
respublikiniams ir
tarptautiniams
konkursams.

Kolektyvai ir solistai
tinkamai reprezentuos
rajoną ir mokyklą
respublikoje ir už jos
ribų. Mokykla pateisins
svarbaus rajono meninės
sklaidos ir kultūros
židinio vardą.
Ugdytiniai turės
galimybę praktiškai
pritaikyti įgytas
kompetencijas.

IV. RAJONINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2017 METAMS (patvirtintaa Jonavos rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 23 d, įsakymo Nr.1S – 91
2 priedas)
Eil.
Nr.
1.

2.

Renginys

Organizatoriai Koordinatorius

II respublikinį styginių
instrumentų pjesių
konkursas „Crescendo“.

Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla.

B.Platkauskienė
V.Verikienė

XI respublikinis jaunųjų
pūtikų festivalis „Jonava –
2017“.

Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla.

R.Trimonienė,
R.Grigaliūnas

Numatoma
data ir vieta
Janinos
Miščiukaitės
meno
mokykla
2017-03-15

Laukiamas
rezultatas
Ugdytiniai
pasitikrins
gebėjimus
muzikinio žodžio
raiškoje.
Janinos
Mokyklos
Miščiukaitės veiklos
meno
reprezentacija
mokykla,
miesto
miesto
visuomenei.
erdvės
2017-05-05

3.

Respublikinis šokio
festivalis ,,Draugai
draugams“

4.

Renginiai, skirti mokyklos
Dailės skyriaus 35- čiui

5.

Teatralizuotas spektaklis
vaikams ir Adventinis
vakaras miesto visuomenei

Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla,
Jonavos rajono
kultūros
centras
Miščiukaitės
meno mokykla.

R.Trimonienė,
V.Andriulevičie
nė

Joninių
slėnis
2017-06-03

Mokyklos
veiklos
reprezentacija
miesto
visuomenei.

B.Platkauskienė
J.Grigienė

Miščiukaitės
meno
mokykla,
KC meno
galerija,
Krašto
muziejus,
viešoji
biblioteka..
2017-11

Mokyklos dailės
skyriaus veiklos
reprezentacija
miesto
visuomenei.

Miščiukaitės
meno mokykla.

R.Jurgilienė
Kūrybinė darbo
grupė

Jonavos
Mokyklos
sporto arena. veiklos
reprezentacija
miesto
visuomenei.
V. MOKYKLOS MENINĖS VEIKLOS KOLEKTYVAI

Eil.
Nr.

Mokomasis kolektyvas

Vadovai

Ugdytinių
skaičius
54

1.

Jaunučių choras

2.

Jaunių choras

3.

Styginių instrumentų ansamblis

4.

Pučiamųjų orkestras

D. Asadauskaitė
Koncertmeisterė
A. Juškevičienė
D. Asadauskaitė
Koncertmeisterė
A. Juškevičienė
D.Rimkutė
Koncertmeisterė
A. Juškevičienė
T. Poškus

5.

Choreografinė šokių grupė prie orkestro

D.Aleksynienė

12

6.

Akordeonininkų orkestras

L. Rockina

16

7.

Istorinio šokio kolektyvas ,,Fioretti“

8.

Tautinės muzikos ir šokių ansamblis „Ratilėlis“

Ž.Antanavičienė
(instrumentinė grupė)
A.Ostasevičienė
V. Verikienė
P. Beniulis
V. Antanavičius
V. Andriulevičienė
A. Grigaliūnienė
(meno vadovai)
Ž. Antanavičienė

35

12

32

76

E. Merkelienė
N. Murauskas
(atskirų grupių vadovai)
V.Verikienė
L. Stakeliūnienė
Va. Antanavičius
(pedagogai, grojantys
ansamblyje)
VI. TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI KONKURSAI
Fortepijono skyrius

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

VII Lietuvos jaunųjų pianistų
šiuolaikinės fortepijoninės
muzikos konkursas
„Šypsenėlė“
Respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas „Garsų vaivorykštė“

Vilniaus muzikos
mokykla „Lyra“

D.Petrošienė
D.Suslavičienė

2017-03-04

6.3.

Respublikinis konkursas
„Linksmieji pirštukai“

Prienų muzikos
mokykla

6.4.

Respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas „Klaviatūros
karalystė“

VDU Muzikos
akademija

6.5.

Respublikinis fortepijoninių
ansamblių konkursas
“Skambinu su draugu“

6.6.

Tarptautinis kamerinės
muzikos konkursas „Giovani
virtuosi“

6.1.

6.2.

6.7.

Tarptautinis jaunųjų pianistų
konkursas „Konsonansasdisonansas“

6.8.

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“

6.9.

V tarptautinis pianistų
konkursas

6.10.

Tarptautinis jaunųjų muzikantų
konkursas

Kauno I muzikos
mokykla

D.Petrošienė
R.Juškienė
L.Žiegienė
J.Šukienė
L.Valatkienė

2017-03-04

2017

J.Venskauskienė

2017-04-08

Elektrėnų muzikos
mokykla

A.Juškevičienė

2017-04-28

Alytaus muzikos
mokykla

L.Valatkienė

2017-04

D.Petrošienė

2017-03

D.Reznikovienė
D.Petrošienė
D.Suslavičienė

2017-05

Marijampolės
meno mokykla

Utenos muzikos
mokykla

Italija

Italija, Ispanija

S.Reznikovienė

R.Balienė
R.Trimonienė

2017-06

2017-05,06

Styginių instrumentų skyrius

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

6.11.

Respublikinis K.Ivaškevičiaus
stygininkų konkursas

J. Naujalio
muzikos
gimnazija

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
R.Razmienė

2017-02

6.12.

Respublikinis styginių
instrumentų pjesių konkursas
„Crescendo“

Jonavos J.
Miščiukaitės
meno mokykla

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
R.Razmienė

2017-03-15

6.13.

Respublikinis styginių
instrumentų pjesių konkursas
„Crescendo“

Alytaus muzikos
mokykla

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
P.Beniulis

2017 -03

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas ,,Mažieji talentai
2017“

Utenos muzikos
mokykla.

V.Verikienė
V.Draskinienė
R.Razmienė

2017-05

VIII-asis muzikos ir meno
mokyklų styginių instr.
konkursas ,,Akimirkos-8“

Kauno I-oji
muzikos mokykla

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
R.Razmienė

2017-11

Respublikinis muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų
violončelininkų konkursas
,,Cello Virtuoso“
Tarptautinis konkursas
,,Kaunas sonorum“

Vilniaus B.
Dvariono
muzikos mokykla

R.Razmienė

2017-11

Kauno I-oji
muzikos mokykla

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
R.Razmienė

2017-11

Švenčionėlių
meno mokykla

V.Verikienė
V.Draskinienė
D.Rimkutė
R.Razmienė
P.Beniulis

2017-12

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

III-asis respublikinis muzikos
ir meno mokyklų
instrumentinės muzikos
konkursas-festivalis ,,Žiemos
pasaka“
Akordeono instrumento
skyrius

6.19.

Tarptautinis akordeonistų
konkursas

Vokietija

N. Kolesnikov

2017-01

Tarptautinis akordeonistų
konkursas

Ostrava
Slovakija

N. Kolesnikov

2017-04

Pučiamųjų instrumentų
skyrius

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

Vilnius

F.Jančenko
L.Ragožina

2017-02-23

F.Jančenko
L.Ragožina

2017-04

F.Jančenko
L.Ragožina

2017-05

Atsakingi

Numatoma data

6.20.

6.21.

Jonušo pučiamųjų instrumentų
respublikinis konkursas
Talinas

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

Tarptautinis konkursas
“Trumpet talents“
Pučiamųjų skyrius.
Tarptautinis konkursas
“Mažieji talentai“
Tautinių instrumentų skyrius

Utenos muzikos
mokykla

Vieta

XIII nacionalinis Jono Švedo
konkursas

Kaunas,
Vilnius

E. Merkelinė
N. Murauskas

V tarptautinis Prano Stepulio
kamerinių liaudies
instrumentinės muzikos
ansamblių konkursas-festivalis
– 2017

Šiauliai

E. Merkelinė
A.Grigaliūnienė
N. Murauskas

I Tarptautinis kamerinės
muzikos konkursas "Musica
Brillante 2017”

Vilnius

Muzikos teorijos skyrius

2017-02
2017-03
2017-04

N. Murauskas
2017-02

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

Respublikinis solfedžio
konkursas „Kaunas 2017“

Kaunas

I.Rupeikienė

Dailės skyrius

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

Tarptautinis konkursas ,,Lidice
2017“

Čekija

6.29.

Respublikinis konkursas ,,Senų
daiktų istorijos“

Elektrėnų meno
mokykla

J.Nenortienė
J.Grigienė
N.Žuk
M.Grigaitė
I.Naujokienė

2017- 02

6.28.

6.27.

2017-04

2017- 04

6.30.

Teatro skyrius

Vieta

Atsakingi

Numatoma data

Respublikinis meno muzikos
mokyklų meninio skaitymo
konkursas

Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno
mokykla

J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė

2017-02-25

VII. KITA UGDOMOJI IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA

Ugdytinių ir pedagogų
koncertai ir parodos
mokykloje
II muzikos instrumento
(fortepijono) ugdytinių
koncertas „Muzikinė
puokštė mamai“

Mokyklos
KS, klasės,
erdvės
KS

S. Reznikovienė

2017-05

7.2.

Fortepijono instrumento
pradinio ugdymo
programos koncertas
“Tau, mano mamyte”

KS

J.Šukienė

2017-05

7.3.

Muzikinis projektas su
muzikos teorijos
skyriumi ir J.Naujalio
muzikos gimnazija
Koncertai- edukacinės
popietės
lopšeliuose/darželiuose
Agitaciniai „Atvirų durų“
koncertai rajono
mokyklų pradinių klasių
moksleiviams
Pilietinė akcija “Atmintis
gyva, nes liudija”
Adventinis koncertas
tėveliams

KS

D.Suslavičienė
L.Valatkienė

2017-04

Rajono
lopšeliaidarželiai
KS

R.Trimonienė
J.Venskauskienė

2017-04

R.Trimonienė

2017-05

KS; K

B. Platkauskienė 2017-01-13
Z. Fedorova
R.Trimonienė
2017-12

Mokyklos Adventinis
koncertas tėvams ir
miesto bendruomenei
Fortepijono skyriaus
absolventų
atsisveikinimo koncertas
Absolventų išleistuvės ir
mokslo metų užbaigimo
šventė

KS

R.Trimonienė,
2017-12
B. Platkauskienė

KS

R.Trimonienė
R.Balienė

Joninių
slėnis

R.Jurgilienė,
2017-06- 02
R.Trimonienė,
B. Platkauskienė

Eil.
Nr.
7.1.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

KS, MK

Atsakingi

Numatomos

datos

2017-05-23

Laukiamas
rezultatas
Ugdytiniai
kūrybingai
pasireikš
sėkmingoje ir
saugioje aplinkoje.
Plėtos mokyklos
kultūrą, formuosis
priklausymo
mokyklai jausmas,
nusiteikimas siekti
bendrų tikslų ir
bendruomeniškumo
Atsiras būdų
įtraukti tėvus į
svarbiausias
mokyklos veiklas.

Sklaidos
informacija apie
mokyklos veiklą.
Sklaidos
informacija apie
mokyklos veiklą.
Patriotiškumo
ugdymas.
Mokyklos veiklos
reprezentacija
tėveliams..
Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei.
Fortepijono veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei.
ir tėveliams.

7.11.

Akordeono pramoginės
muzikos vakaras

KS

R. Laimikienė
L. Rockina

2017-04

7.12.

Tautinių instrumentų 1
kl. ugdytinių koncertas
“Aš –scenoje”

KS

E. Merkelienė

2017-02-22

7.13.

Tautinių instrumentų
KS
skyriaus organizuojamas
respublikinis ansamblinio
muzikavimo festivalis
"Saulės ašarėlės"
Tautinių instrumentų
KS
skyriaus absolventų
atsisveikinimo koncertas

E. Merkelienė
A.Grigaliūnienė
N. Murauskas

2017-03-29

E. Merkelienė
N. Murauskas

2017-05-24

Pučiamųjų orkestro ir
merginų šokių grupės
prie pučiamųjų orkestro
koncertas Tarptautinės
vaikų gynimo dienai
paminėti
Pučiamųjų orkestro ir
merginų šokių grupės
koncertas Tarptautinės
Mokytojo dienai
paminėti
Mokslo metų pradžios
šventė

Miesto
erdvės

S.Poškus
D.Aleksynienė

2017-06-01

Kultūros
centro KS

S.Poškus
D.Aleksynienė

2017-10-05

Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei

Mokyklos
kiemelis

R.Trimonienė

2017-09-02

Dailės skyriaus ugdytinių
piešinių paroda, skirta
Sausio 13- ajai
Nepriklausomybės ir
Valstybės dienos
paminėjimai

Mokyklos
erdvės

J. Grigienė

01-11

Mokyklos veiklos
pristatymas
pirmokams.
Patriotiškumo
ugdymas.

Rajono
švietimo ir
kultūros
įstaigose
Mokyklos
erdvės

Mokytojų ir
ugdytinių
komandos

Visus metus

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Dailės skyriaus
moksleivių parodos:
- Mokytojų dienai
- Kalėdinė-Adventinė
- Užgavėnių
- Velykinė
- Absolventų baigiamųjų
darbų
Medžių alėjos puošyba
skirtingiems metų
laikams.

Mokyklos
kiemo alėja

Dailės skyriaus
mokytojai ir
ugdytiniai

J.Nenortienė

2017-10
2017-12
2017-02
2017-04
2017-06
Visais metų
laikais

Akordeono
veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Tautinių skyriaus
veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Tautinių skyriaus
veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Tautinių skyriaus
veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei

Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei
Dailės skyriaus
veiklos
reprezentacija
mokyklai.

Daikės skyriaus
veiklos
reprezentacija

7.22.

Pasirengimo skyriaus 35ečio jubiliejui skirta
veikla, akcijos, parodos,
projektai ir jų pristatymas
visuomenei,
komunikacijos su
skyriaus absolventais,
pasirinkusiais dailininko
kelią.
Baigiamasis skyriaus 35ečio jubiliejinis renginys

Mokykla ir
miesto
erdvės

Skyriaus
pedagogės

Visus metus

KS

Skyriaus
pedagogės

2017-11-22

Projektas ,
bendradarbiaujant su
KaunoJ. Naujalio
muzikos gimnazijos
mokiniais ir mokytojais
„Iš lietuvių muzikos
lobyno“
Mokyklinis konkursas žaidimas „Solfedžio
miestas“

KS

Skyriaus
pedagogės

2017-03

KS

I.Rupeikienė
D.Asadauskaitė

2017-04

7.26.

Vokalinių kolektyvų
koncertas „Dainuojame
Jums...“

KS

D. Asadauskaitė
I. Rupeikienė

2017-05

7.27.

Tarptautinės teatro
dienos šventė

K

J.Serapinė

2017-03-27

7.28.

Tradicinės teatro
skyriaus pirmokų
krikštynos

Klasė

J.Andriulevičius

2017-10-19

7.23.

7.24.

7.25.

miesto visuomenei
Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei

Mokyklos veiklos
reprezentacija
miesto visuomenei
Muzikos skyriaus
veiklos
reprezentacija
mokyklos
bendruomenei.

Muzikos skyriaus
ugdytiniai įgis
netradicinių
solfedžio ir
muzikos istorijos
dalykų žinių .
Mokyklos chorų
veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Mokyklos teatro
skyriaus veiklos
reprezentacija
tėveliams.
Mokyklos teatro
skyriaus tradicinė
veikla.

VIII. UGDYTINIŲ IR PEDAGOGŲ KONCERTAI, SPEKTAKLIAI, FESTIVALIAI IR PARODOS
IŠVYKOSE
8.1.
Kiti renginiai
Jonavos
Nuolat
Visus
Laukiamas
KC, krašto
metus
rezultatas
muziejuje,
viešojoje
bibliotekoje
ir svetur
8.2.
Kėdainių
2017-04
Ugdytiniai
Bendras koncertas su
E.Kubrakovskaya
muzikos
ruošis ir
Kėdainių muzikos
mokykla
dalyvaus
mokyklos fortep.sk.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

7.12.

„Pavasario garsai“
XV respublikinis jaunųjų
pianistų festivalis maratonas
Bendras koncertas su
Kėdainių muzikos
mokyklos styginių
instrumentų skyriaus
mokiniais
IV respublikinis
festivalis „Skambioji
fleita“
II-asis respublikinis
fortepijoninės ir
kamerinės muzikos
festivalis ,,Vaikystės
perlai”
Stygininkų festivalismaratonas „Archinfesta“
Respublikinis akordeono
muzikos festivalis
,,Pavasario nuotaikos“
Respublikinis festivalis
,,Akordeonas kelyje nuo
klasikos iki džiazo
Tarptautinis šiuolaikinio
meno fotumas „Homo
ludens -2016“
XI Respublikinis meno,
muzikos ir choreografijos
mokyklų festivalis
,,Šitam dideliam būry“
Respublikinis tautinių
šokių festivalis ,,Saulala
Riduonėla“

8.13.

Respublikinis tradicinis
šokių festivalis Draugų
būryje“

8.14.

Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno
mokyklos ir Trakų meno
mokyklos choreografijos
skyrių ugdytinių
draugystės vakaras –
koncertas.

Kaunas

D.Suslavičienė

2017-11

Kėdainių
muzikos
mokykla

V.Verikienė
R.Razmienė

2017-05

Kauno

A.Ostasevičienė
E.Kubrakovskaya

2017-03

Kėdainių
muzikos
mokykla

Styginių
instrumentų
skyriaus mokytojai

2017-11

Alytaus
muzikos
mokykla
Vievio MM

V.Draskinienė
V.Verikienė
R.Razmienė
L. Stakeliūnienė
R. Laimikienė

2017-12

Skyriaus mokytojai

2017-05

Jonavos KC

Dailės skyriaus
ugdytiniai

2017-10

Šilutė

Choreografijos
skyriaus mokytojos

2017-04

M.Petrausko
muz. m-kla

Jieznas

Panevėžys
(Cido
arena)

2017-03

V.Andriulevičienė
A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
Marijampolė Choreografijos
skyriaus mokytojos

2017-0309

Trakai

2017-12

Choreografijos
skyriaus mokytojos

2017-11

koncertinėje ir
projektinėje
veikloje. Bus
pristatoma
mokyklos
veikla rajone,
respublikoje ir
užsienyje.
90 proc. vaikų
sustiprins
sociokultūrinę
kompetenciją.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Senovinio šokio kolektyvo
„Fioretti“ išvykos:
Istorinio šokio kolektyvo
"Fioretti" dalyvavimas
LDK valdovų rūmų
organizuojamuose
renginiuose
Istorinio šokio kolektyvo
"Fioretti" dalyvavimas
Trakų viduramžių
šventėje
Istorinio šokio kolektyvo
,,Fioretti“ dalyvavimas
Kauno Hanza dienoje.
Istorinio šokio kolektyvo
,,Fioretti“ dalyvavimas
XVIII dvaro šokių
seminare- festivalyje
„Crakovia danza“,
Krokuvoje.

Vilnius

Ž.Antanavičienė

2017
(pagal
iškvietimą)

Trakai

Ž.Antanavičienė

2017-06

Kaunas

Ž.Antanavičienė

2017-05

Krokuva

Ž.Antanavičienė

201708,09

IX. RESPUBLIKINIAI SEMINARAI ORGANIZUOJAMI MOKYKLOJE
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Seminaras “Kaip
pergudrauti stresą ? Kaip
pedagogams išvengti
perdegimo? Psichloginės
savipagalbos ABC”.
Seminaras „Muzikavimo
įgūdžių formavimo
ypatumai pradiniame
fortepijono ugdymo
etape“.
Seminaras,
organizuojamas
respublikinio pjesių
konkurso ,,Crescendo”
metu
Seminaras "Ansamblinis
muzikavimas ir jo reikšmė
jaunojo atlikėjo saviraiškai
ir mokymosi skatinimui“

KS

L.Laurinčiukienė

2017-01-05

R.Jurgilienė

KS

I.Skirsgilienė
R.Balienė
D.Suslavičienė

2017-02-21

KS

V. Verikienė
R. Razmienė

2017-03-15

KS

E.Merkelienė
A.Grigaliūnienė
N.Murauskas

2017-03-29

Laukiamas
rezultatas:
tęsis
bendradarbiavi
mas su kitomis
respublikos
švietimo
institucijomis ir
Jonavos SŠC

X. MOKOMOJO KONTINGENTO KOMPLEKTAVIMAS IR UGDYMO PROCESAS
Nr.
10.1.

10.2.

Veiklos priemonės

Terminas

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Informacijos apie
mokyklos teikiamas
paslaugas skelbimas,
pristatymas
Konsultacijos

Nuolat metų
eigoje

Administracija
Skyrių vedėjai
Bibliotekininkė

2017-05-29, 30

Administracija
Skyrių vedėjai ir

Sukomplektuotas ir mokslo
metams pasirengęs
mokomasis kontingentas –
ugdytiniai ir pedagogai.
Deramai pasiruošti
susitikimams subūsimais

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Gebėjimų patikra

2017-05-31

Mandatinės komisijos
posėdis
Klasių paruošimas
naujiems mokslo metams
Kabinetų ir mokyklos
priežiūra
Dokumentacijos
paskirstymas
Tvarkaraščių sudarymas

2017-08-28

Mokinių sąrašų
pateikimas
10.9. Skyrių veiklos planų ir
metinės mokyklos
veiklos programos
patikslinimas
10.10. Individualių planų
sudarymas (pusmečiais)
10.8.

Iki 2017-08-25

metodinių grupių
pirmininkai
Direktorė
Skyrių vedėjai
R.Bieliauskas

Nuolat

R.Bieliauskas

Iki 2017-09-01

Z. Fedorova

Iki 2017-09-15 ir
2018-01-15
Tikslinamas
metų eigoje
Iki 2017-09-18

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
pedagogai

Iki 2017-09-01

Iki 2017-01-13
2018-09-17

10.11. Grupinių teminių planų
sudarymas (pusmečiais)

Iki 2017-01-13
2018-09-17

10.12. Atvirų pamokų , koncertų
tėveliams grafiko
sudarymas ir tvirtinimas
10.13. „Atvirų durų“ savaitė
būsimiems pirmokams
10.14. Tarpinių ir baigiamųjų
egzaminų perklausų ir
peržiūrų grafikų
sudarymas ir tvirtinimas
10.15. Baigiamųjų egzaminų ir
dailės baigiamųjų darbų
gynimo grafikų
sudarymas ir tvirtinimas

Iki 2017-04-14
ir 2017-11-17
2017-05-09-12
2017-02-20

2017-03-01

ugdytinių tėvais ir
pirmokais, rasti atsakymus į
klausimus.
Atnaujinti klases ir
edukacines aplinkas.
Sudaryti optimalūs pamokų
tvarkaraščiai.

R.Trimonienė
Mokytojai
Mokytojai
Skyrių vedėjai
R. Jurgilienė
Metodinių grupių
pirmininkai
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Metodinių grupių
pirmininkai
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
R. Trimonienė
R. Trimonienė
mokytojai
R. Jurgilienė,
R. Trimonienė
Skyrių vedėjai
R.Jurgilienė
R.Trimonienė
Skyrių vedėjai

XI. DARBAS SU MOKYTOJAIS
Nr.
11.1.

11.2.

113.

Veiklos priemonės

Terminas

Mokyklos metraščio
medžiagos kaupimo ir
sisteminimo darbai
Mokytojų darbo krūvių
sudarymas

Nuolat

Metodinių grupių
susirinkimai

Nuolat

Iki 2017-01-06
2017-08-31

Atsakingas
N. Jaramičienė
Mokytojai
(pagal įsakymą)
R. Jurgilienė
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
R. Trimonienė ir
metodinių grupių
pirmininkai

Laukiamas rezultatas
Papildytas mokyklos
metraštis

Pedagogai sieks asmeninio
profesinio meistriškumo ir
profesionalumo
individualiose ir grupinėse

pamokose.

114.

Egzaminų ,
perklausų techninių
įskaitų, dailės darbų
peržiūrų aptarimai

Visus metus

11.5.

Projektų rašymas ir
įgyvendinimas

Nuolat

11.6.

Pedagoginių, periodinių
ir metodinių leidinių
reklama bei pagalba
ieškant įvairių leidinių;
muzikos įrašų kaupimas
Periodinių leidinių
prenumerata, natų ir
leidinių kopijavimas
Informacinių stendų
atnaujinimas
Metodinių darbų rašymas

Nuolat

R.Jurgilienė ir
komisija;
R. Trimonienė ir
metodikos grupių
pirmininkai
Administracija
Skyrių vedėjai ir
metodinių grupių
pirmininkai
N. Jaramičienė

Nuolat

N. Jaramičienė

Nuolat

Administracija
N. Jaramičienė
Skyrių metodinių
grupių pirmininkai
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Skyrių metodikos
grupių pirmininkai

11.7.

11.8.
11.9.

11.10. Atvirų pamokų
organizavimas ir
lankymas

Nuolat
Nuolat

Gerai organizuota
mokytojų veiklos priežiūra
ir padidėjęs mokytojų
aktyvumas metodinėje,
projektinėje veikloje.

XII. DARBAS SU TĖVAIS
Nr.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Veiklos priemonės
2016-2017 mm II
pusmečio klasės
koncertai tėveliams
2017-2018 mm I
pusmečio klasės
koncertai tėveliams

Terminas
2017-05

Atsakingas
Mokytojai

2017-12

II muzikos instrumento
koncertas tėvams
Koncertas, skirtas
Motinos dienai

2016 gegužė
9diena
2017 gegužė 4
diena

Šventinis koncertas
miesto visuomenei ir
absolventų tėvams
Pirmokų tėvelių
susirinkimai

2017 birželis 2 d.

Kalėdiniai koncertai
tėvams

2017 gruodis

2017 rugsėjis

S. Reznikovienė

Laukiamas rezultatas
Sustiprės ryšys:
„Mokytojas-UgdytinisTėvai.“
Mokykla skatina
bendradarbiavimą tarp
ugdytinių, tėvų ir mokytojų.
Padidės vaiko ir jo tėvų
motyvacija meninei
veiksenai.

D. Asadauskaitė
Atvirumas ir svetingumas,
A. Juškevičienė
aplinkos jaukumas, tradicijų
I. Rupeikienė
kūrinas ir jų laikymasis.
R. Jurgilienė
J.Andriulevičius
E. Januškevičienė
R. Jurgilienė
R.Trimonienė
B.Platkauskienė
Skyrių vedėjai
Mokytojai

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

Kalėdinis koncertas
2017-12-20
B. Platkauskienė
tėvams ir visuomenei.
J. Andriulevičius
Choreografijos skyriaus
2017 gruodis
Skyriaus
ugdytinių šventiniai tėvų
mokytojai
susirinkimai
Teatro skyriaus ugdytinių 2017 gruodis
Skyriaus
šventiniai tėvų
mokytojai
susirinkimai
Dailės skyriaus pirmokų 2017 gruodis
Skyriaus
darbų peržiūros ir tėvų
mokytojai
susirinkimai
XIII. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Nr.

Veiklos priemonės

13.1.

Dėl ministerijos ir
mokyklos Pažymėjimų
išdavimo 2016-2017 mm
absolventams; dėl
ugdytinių apdovanojimo;
Dėl mokyklos 2016-2017
m. m. II– ojo pusmečio
veiklos analizės; dėl
kėlimo į aukštesnę klasę;
dėl neatestuotų ir kt.
Dėl 2017-2018 m. m.
ugdymo plano tvirtinimo;
dėl mažosios ir
metodinės tarybos
tvirtinimo; saugos
grupės; dėl tarifikacijos ir
kiti klausimai.
Dėl 2017–2018 m. m. I
pusmečio veiklos
analizės aptarimo; 2018
metų veiklos programos
tvirtinimo, dėl Viešųjų
pirkimų plano; dėl
inventorizacijos
ataskaitos ir kiti
klausimai.
Dėl kitų svarbių
klausimų

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Terminas

Atsakingas

2017-05-22

R. Jurgilienė
R.Trimonienė
R.Razmienė

2017-06-08

R. Jurgilienė
R.Trimonienė
B.Platkauskienė
R.Razmienė

2017-08-31

R. Jurgilienė
Sekretorius

2017-12-28

R. Jurgilienė
Sekretorius

Nuolat

R. Jurgilienė
R.Razmienė

Laukiamas rezultatas
Mokyklos organizacinės,
ugdomosios veiklos
klausimų sprendimas,
analizė, informacijos sklaida

XIV. MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIAI
Nr.
14.1.

Veiklos priemonės
Dėl pritarimo 2017 metų
veiklos programai,
instrumentų nuomos,
viešųjų pirkimų 2016
plano vykdymo,
direktoriaus veiklos
ataskaitos, atleidimo nuo

Terminas
2017-01-30

Atsakingas
R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

Laukiamas rezultatas
Sistemingas mokyklos
organizacinės, ugdomosios
veiklos klausimų
sprendimas, analizė,
informacijos sklaida

14.2.

14.3.

14.4.

tėvų įnašų už mokslą
2016- 2017 m. m. II
pusmetį.
Dėl ugdymo plano ir
Bendrųjų programų
2017-2018 m. m.
pritarimo; mokomųjų
kolektyvų programų
tvirtinimo
Dėl atleidimo nuo tėvų
įmokų už mokslą ir
lengvatų suteikimo
Dėl kitų svarbių
einamųjų klausimų

2017-08-29

R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

2017-09-25

R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

Nuolatos

R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

XV. MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
15.1.
15.2.
15.3.

Veiklos priemonės

Terminas

Dėl mokytojų atestacijos

Nuolat

Dėl mokytojų atestacijos 2017 -09
plano patikslinimo
Dėl mokytojų aukštesnės 2017-05
kvalifikacinės kategorijos
suteikimo; 2016-2018
metų eilės patikslinimo

Atsakingas
R.Jurgilienė
F.Jančenko
R.Jurgilienė
F.Jančenko
R. Jurgilienė
F.Jančenko

Laukiamas rezultatas
Sistemingas mokyklos
mokytojų atestacijos
klausimų sprendimas,
vykdymas ir priežiūra.
Tobulinimas pedagoginės
veiklos stilių ir saviugdos
pagrindų..

XVI. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
16.1.

16.2.

Veikla

Terminai

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Administravimo
funkcijos- parengti 2017
m. darbo ataskaitą,
bibliotekos veiklos
programą.
Tvarkyti bibliotekos
apskaitos dokumentus,
inventorinę knygą, fondo
apskaitos knygą, tikrinti
formuliarus, pildyti
bibliotekos dienoraštį,
Rūpintis bibliotekos
interjeru.
Kvalifikacijos kėlimas,
profesinių žinių
tobulinimas - skaityti
naują profesinę
literatūrą.
Esant galimybėms
dalyvauti kursuose,
seminaruose.
Tobulinti darbo

2017 – 12

N. Jaramičienė

Siekiamybė, kad biblioteka
taptų moderniu mokymosi
centru.

Nuolat

Nuolat

N. Jaramičienė

kompiuteriu įgūdžius.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7

Vartotojų aptarnavimaspirmokus supažindinti su
bibliotekos taisyklėmis,
fondo išdėstymu ir
bibliotekos tvarka.
Suteikti ugdytiniams,
kurie savarankiškai
renkasi natų leidinius ar
kitą literatūrą.
Bibliografinis
informacinis – skelbti
informaciją apie gautą
literatūrą ir kitus
dokumentus mokytojų
kambaryje.
Suteikti informaciją
apie fondus, katalogus
ir naudojimąsi jais.
Konsultuoti mokytojus
darbo kompiuteriu
klausimais.
Bibliotekos fondo
tvarkymas ir
komplektavimassisteminti pedagoginę
metodinę literatūrą.
Papildyti fondą naujais
dokumentais.
Prenumeruoti spaudą.
Restauruoti, klijuoti
susidėvėjusius
spaudinius.
Sutvarkyti ir detalizuoti
786 (akordeono) skyrių.
Bendradarbiavimasspausdinti, kopijuoti,
laminuoti skelbimus,
renginių programėles,
padėkos raštus ir kitus
dokumentus.
Meninis – kultūrinis
ugdymas:
a) kintanti paroda
“Naujos knygos”;
b) parodos, skirtos
žymių muzikų ir
menininkų jubiliejams
paminėti:
F.Šubertui -220 g.m.
S.Šimkui-130 g.m.

2017 - 09

N. Jaramičienė

Susipažins su naujausia
literatūra, žymių menininkų
išliekamąja kūryba

Nuolat

N. Jaramičienė

Knygų fondų atnaujinimas.

Nuolat

N. Jaramičienė

2017-11
2017-06

2017-06
Nuolat

N. Jaramičienė

N. Jaramičienė
Nuolat

2017-01
2017-02

R.Dichavičiui- 80 g.m.
B.Kutavičiui-85 g.m.
J.Gaižauskui-95 g.m.
A.Bražinskui-80 g.m.
O.Balakauskui-80 g.m.

2017-03
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12
XVII. VIDAUS DARBO PRIEŽIŪRA

Nr.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

17.5.

17.6.
17.7.
17.8.

Veiklos priemonės
Terminas
Atsakingas
Laukiamas rezultatas
Administracijos darbo
2017-08-29
R. Jurgilienė
Geresnė mokyklos veiklos
grafikų tvirtinimas
Administracija
vidaus darbo kontrolė ir
priežiūra
Mokyklos sargų grafikų
Iki einamojo
R. Bieliauskas
tvirtinimas
mėnesio 27 d.
R. Jurgilienė
Atostogų grafikų
Iki 2017- 05-01 R. Bieliauskas
tvirtinimas
R. Jurgilienė
Mokyklos skyrių ir
2017-04, 05
R Jurgilienė
Sistemingas informacijos
metodinių grupių darbo
Pavaduotojos
kaupimas ir analizė
patikra
ugdymui
Pamokų, atvirų
Nuolat
R. Trimonienė
Mokyklos veiklos
pamokų, seminarų,
B. Platkauskienė įsivertinimas ir analizė
kursų kontrolė
Mokinių pažangos ir
Nuolat
Metodinių grupių
pasiekimų patikra
pirmininkai
Metodinių grupių
Nuolat
R. Trimonienė
veiklos kontrolė
Koncertinės ir
Nuolat
R. Jurgilienė
konkursinės veiklos
R. Trimonienė
kontrolė
B. Platkauskienė
Mokomųjų kolektyvų
repeticijų patikra
XVIII. MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS PLANAS

Nr.

Tema

Data

18.1.

Mokomųjų kolektyvų vardinių sąrašų ir
programų pateikimas
Patikslinimas

18.2.

Mokytojų sveikatos pažymų pateikimas

Iki
B. Platkauskienė
2017-08-28 Kolektyvų vadovai
Iki
2017-09-15
Visus metus Z. Zigmantienė
darbo saugos
ir sveikatos grupė
Iki
R. Trimonienė
2017-09-15
Iki
Z. Zigmantienė
2017-09-06
Nuolat
B. Platkauskienė

Mokinių mokymosi sutartys.

Atsakingas

18.3.
18.4.

Pavėžėjimo bilietai

18.5.

Mokytojų registro duomenys.

18.6.

Mokinių registro duomenys

Nuolat

R. Trimonienė

18.7.

Mokyklos higieninės ir techninės būklės
kontrolė
Individualių ir grupinių užsiėmimų dienynų
tvarkymo kontrolė
Mokyklos turto inventorizacija

Nuolat

R. Bieliauskas

Nuolat

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Komisija, patvirtinta

18.8.
18.9.

Iki 2018-

18.10.

Ugdytinių žinių patikra
Ugdytinių baigiamieji egzaminai

18.11.

Mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir
vertinimas (pagal atskirą grafiką)

18.12.

Mokyklos vadovo veiklos ataskaita

PRITARTA
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokyklos tarybos 2017 m. sausio 16 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr.2;
(protokolo Nr. 14-VR22 .).

01- 15 d.
Pagal
grafiką
Nuolat

2017-01
2017-06

direktoriaus įsakymu
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
R.Jurgilienė
R. Jurgilienė
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
R. Jurgilienė

