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2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
2015 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2015 metais Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje mokėsi 567ugdytiniai.
Pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas: akordeono- 29, tautinių instrumentų - 24,
fortepijono – 92, styginių - 47, pučiamųjų - 58, dailės - 91, choreografijos –116, teatro – 55; pagal kitas
programas: tikslinio - 23, mėgėjų -23 ankstyvojo – 9. Iš bendro ugdytinių skaičiaus 4 mokosi dvejose
specialybėse. 2014–2015 mokslo metus pradėjo 551 mokinys, baigė - 545.
Mokykloje dirba 54 mokytojai (50 pagrindinėse ir 4 nepagrindinėse pareigose): iš jų 4
mokytojai ekspertai, 22 mokytojai metodininkai, 19 vyresnieji mokytojai, 8 mokytojai.
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 konkursuose, 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 piešinių, muzikos, teatro ir šokių
konkursuose ir projektuose.
2015 metais:
tarptautinių konkursų -8 laureatai ir 4 diplomantai; respublikinių konkursų -32 laureatai ir 21 diplomantas;
dalyvauta19 festivalių; surengta 118 koncertų; pravestos 32 atviros pamokos tėvams.
Mokykla organizavo respublikinius konkursus: XVII meno (muzikos) mokyklų meninio skaitymo ir
stygininkų „Crescendo“, X Kauno krašto mokyklų jaunųjų pūtikų festivalį „Jonava -2015“, respublikinį
solfedžio konkursą – žaidimą „Solfedžio miestas“, kurie buvo skirti mokyklos 50-čiui. Pirmą kartą
mokyklos istorijoje koncertą surengė kamerinis stygininkų ansamblis. Istorinio šokio kolektyvui suteiktas
senovinio šokio „Fioretti“ vardas.
Mokslo metus baigėme įspūdingu koncertu miesto visuomenei „ Meno mūzų piliai -50“.
Jau ne pirmus metus Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos organizacija patikėta mūsų
bendruomenei ir šiais metais miesto visuomenę pakvietėme į 25-ųjų metinių Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo dienos teatralizuotą koncertą „Laisvės paukštis“, kuriame be mūsų
mokyklos ugdytinių dalyvavo ne tik rajono švietimo įstaigų moksleiviai, bet ir berniukų ir jaunuolių
choras „Dagilėlis“ ir Gytis Paškevičius.
Mokytojai nuolat dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, reprezentavo kūrybine
veika mokyklą ir rajoną respublikoje ir užsienyje.
Mokyklos kompiuterizavimas ir informacinių technologijų diegimas: mokykloje yra 8 kompiuteriai,
internetas, elektroninis paštas. Atsiranda vis daugiau kompiuterinių mokomųjų muzikos programų, tačiau
lėšų trūkumas neleidžia visiškai kompiuterizuoti mokomųjų dalykų klasių.
Mokykla įsigijo mokyklinius suolus, 2 pianinus, akordeoną, smuikus, violončelę, mušamųjų
instrumentų komplektą orkestrui, tautinių rūbų liaudies muzikos ir šokių ansambliui „Ratilėlis“.

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, kitomis respublikos meno ir muzikos mokyklomis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
MOKYKLOS VIZIJA
Janinos Miščiukaitės meno mokyklos – išlikti patrauklia ir unikalia meninės krypties
ugdymo institucija rajone: garsinti Jonavos kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų; projektuoti
bendruomenės kaitą ir prisiimti atsakomybę už ugdymo tikslų, uždavinių vykdymą ir jų rezultatus.
MOKYKLOS MISIJA
Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžtų funkcijų, atsižvelgiant į
ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas, įgyvendinimą, užtikrinant
ugdymo tęstinumą, sudarant sąlygas ugdytiniams atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam,
visuomeniniam gyvenimui būtinas kompetencijas, pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno profilio
mokymo įstaigose.
FILOSOFIJA
„Padaryk mane gerumo ženklu...“ (kardinolas Vincentas Sladkevičius).
SSGG ANALIZĖ (2015 METŲ)
Stiprybės
1. Regiono ir rajono kultūros židinys.
2.Laisvas meninio ugdymo programų pasirinkimas.
3. Lankstus tvarkaraščio sudarymas ugdytiniams.
4. Kvalifikuotas, kūrybingas, ilgametę darbo patirtį
turintis pedagoginis personalas.
5. Mokykla turi gerą vardą bendruomenėje, mieste,
rajone, Lietuvoje ir už jos ribų.
6.Mokykla save, mokytojus ir ugdytinius
reprezentuoja spaudoje, vietinėje TV, aktyviai
dalyvauja rajoniniuose apskrities ir respublikos,
užsienio kultūriniuose projektuose ir renginiuose.
7. Lanksti mokesčio už mokslą sistema.
Galimybės
1. Išsaugodama ugdytinių skaičių ir jį didindama
mokykla turi galimybę gauti daugiau lėšų mokymo
priemonių įsigijimui, pedagogų ir ugdytinių
skatinimui bei užimtumo plėtotei.
mokyklos ryšiai su šalies, užsienio švietimo bei
kitomis institucijomis.
2.Taikyti įvairesnes ugdymo (si) būdus ir formas
pamokose, ugdant bendrąsias kompetencijas.
3. Vykdydama ilgalaikę programą, parengtą pagal
Švietimo ministro patvirtintus programinius
reikalavimus bei ugdymo planus, mokykla gali
suteikti aukštesnio lygio kompetencijas (tikslinis
ugdymas).

Silpnybės
1. Trūksta patalpų
ansamblio „Ratilėlis“
jungiamosios repeticijoms.
2.Neatlikta garso izoliacija mušamųjų klasėje ir
nekokybiška teatro klasių.
3. Neįdiegtas mokymas (-is ) kompiuterizavimu ir
šiuolaikiškam ugdymui,
nėra mokykloje
pakankamo internetinio ryšio.
4. Nepakankama teatro ir šokio mokomosios
literatūros pasiūla iš leidėjų pusės.
5. Nepakankama platesnio turinio dalykinių
programų (tekstilė, kompiuterinė grafika) pasiūla ir
joms įgyvendinti reikiama materialinė bazė.
Grėsmės
1. Galimas prastėjančios šalyje demografinės
situacijos neigiamas poveikis 2016 metų mokyklos
kontingento formavimui.
2. Vis didėjantys moksleivių mokymosi krūviai
bendrojo ugdymo mokyklose ir
proceso
ištęstumas, gali įtakoti ugdytinių skaičiaus
mažėjimą.

4. Plėsti programų pasiūlą ir teikti neformaliojo
ikimokyklinio (ankstyvojo)
ir suaugusiųjų
(mėgėjų) ugdymo paslaugas.
mokyklos ryšiai su šalies, užsienio švietimo bei
kitomis institucijomis.
5. Tikslingi ir įtakojantys teigiamą įtaką visai
mokyklos bendruomenės veiklą –tai mokyklos
ryšiai su šalies, užsienio švietimo bei kitomis
institucijomis.
6. Plėtoti „Mokytojas –Ugdytinis – Tėveliai“
bendradarbiavimą, plačiau įtraukiant tėvus į
mokyklos
bendruomenės
veiklą,
įvairinti
bendradarbiavimo su tėvais formas.

III. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS
PRIORITETAS.
Motyvuotas ugdytinis, gebantis kūrybiškai reikštis meninėje ir sociokultūrinėje erdvėje ir ugdytis
bendruomeniškumo kompetenciją.
TIKSLAI.
1.Tobulinti ugdymo kokybę, ugdytinių pažangą ir pasiekimų sklaidą, siekiant ugdymo (si) kokybės
veiksmingumo.
2.Efektyninti sistemingą mokyklos veiklos įsivertinimą.

Uždaviniai.

Pagrindiniai darbai.

Atsakingi

Numatomas rezultatas

1.Stebėti ir vertinti
ugdytinių pasiekimus,
siekiant individualios
asmeninės pažangos.

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

Kolektyvai ir solistai
tinkamai prezentuos
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, pajaus jų
vertę.

2.Skatinti
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimą, orientuotą į
pamokos
vadybos
tobulinimą.

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo
seminarus, atviras pamokas
mokyklos pedagogams ir dalintis
gerąja patirtimi su giminingo
profilio šalies mokyklomis.
Rengti respublikinius ir
tarptautinius projektusseminarus.

R.Trimonienė
Savarankiškai
ir
B.Platkauskienė objektyviai
įvertinti
ugdymo (si) pasiekimai,
Dalykų
surinkta grįžtamojo ryšio
mokytojai
informacija, reikalinga
pamokos
vadybai
gerinti.

3.Stiprinti
pozityvią
mokyklos
bendruomenės narių
partnerystę, puoselėjant
mokyklos vertybes.

Panaudoti toleranciją ir
bendradarbiavimą skatinančios
aplinkos.
Skatinti pedagogus naudotis
kolegų sukurtomis priemonėmis.

R.Jurgilienė
R.Trimonienė
B.Platkauskienė
Socialiniai
partneriai

4.Parengti Naujas
redakcijas mokyklos
vidaus tvarkos
dokumentus.

Lanksčių darbo sąlygų kūrimas.
Visam personalui sudaryti
vadovavimo ir vadybos plėtros
galimybes.

R.Jurgilienė
R.Bieliauskas
R.Grigaliūnas
J.Grigienė
Ž.Martinaitienė

Parengtos ir patvirtintos Naujos
redakcijos mokyklos vidaus
tvarkos taisykles, atnaujinti
pareigybių aprašymai.

Mokyklos kultūros kaita
atitiks dabartinę
strategiją.
Padidės įtakabendruomenės
sutelktumui ir mokyklos
raidai.
Didės bendruomenės
motyvacija dalyvauti
planuojant ir
įgyvendinant mokyklos
veiklą.
Mokyklos kolektyvo
santykiai grindžiami
tarpusavio pagarbos,
tolerancijos,
bendradarbiavimo
principais. Geras
mikroklimatas sudaro
prielaidas geresnei
ugdymo kokybei ir
pasiekimams.
Formuojamas
teigiamas
meno
mokyklos įvaizdis.
Labiau
tenkinami
darbuotojų poreikiai.
Patobulės
gebėjimai
organizuoti darbą ir
spręsti
kylančias
problemas.

IV. RAJONINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2016 METAMS

Eil.
Nr.
1.

2.

Renginys

Organizatoriai

Koordinatorius

Respublikinio konkurso
„Dainų dainelė“ zoninis
etapas Jonavoje

Švietimo ir
mokslo
ministerija ir
Jonavos
savivaldybė,
švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.
Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla.
Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla,
Jonavos
savivaldybė,
švietimo,

R.Jurgilienė

XVI Respublikinį muzikos
ir meno mokyklų teatro
skyrių meninio skaitymo
konkursas „Koks gražus
tavo veidas, gimtine“

J.Andriulevičius
B.Platkauskienė

Numatoma
data ir vieta
Mokykla
sausio 28 d.

Laukiamas
rezultatas
Puikiai pasirodę
ugdytiniai
atrankose turės
galimybę
pasirodyti LTR.

Mokykla
Ugdytiniai
vasario 24 d. pasitikrins
gebėjimus
meninio žodžio
raiškoje. Vyks

kultūros ir
sporto skyrius.

atranka
geriausiųjų
skaitovų į
Moksleivių dainų
šventės
ansamblių vakaro
programą „Koks
gražus tavo
veidas, gimtine“.

Šventė – koncertas, skirtas Janinos
Lietuvos Nepriklausomybės Miščiukaitės
Atkūrimo dienai.
meno mokykla,
Kultūros
centras,
Jonavos
savivaldybė.
IX Respublikinis muzikos ir Janinos
meno mokyklų
Miščiukaitės
choreografijos skyrių
meno mokykla,
festivalis „Iš aplinkiu –
Jonavos
Jonava 2016“;
savivaldybė.

R.Jurgilienė
Ž.Martinaitienė

kovo 11 d
Kultūros
centras

V.Andriulevičie
nė
B.Platkauskienė
R.Trimonienė

Kultūros
centras

5.

Kauno krašto moksleivių
Mažoji Dainų šventė

Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla,
Jonavos
savivaldybė.

R.Jurgilienė
Ž.Martinaitienė

Joninių
slėnis
birželio 18
d.

Ugdytiniams bus
sudarytos sąlygos
kuo geriau
pasiruošti
respublikinei
Moksleivių dainų
šventei „Tu mums
viena „

6.

V tarptautinis jaunųjų
pianistų konkursas „Mano
vaikystės draugasfortepijonas“

Janinos
Miščiukaitės
meno mokykla;
Jonavos
savivaldybė,
AB „Achema“,
„AGATA“,
pavieniai
asmenys.

R.Jurgilienė
R.Balienė
R.Trimonienė

Mokykla
lapkritis 22
d.

Turintys aukštą
ugdymo(si)
motyvaciją ir itin
gabūs fortepijono
skyriaus
ugdytiniai
tobulins muzikinę
socialinę ir kitas

3.

4.

Mokyklos
veiklos
reprezentacija
miesto
visuomenei.

Festivalyje
dalyvaus
100
choreografijos
balandžio 22
skyriaus
d.
ugdytinių ir 200
kitų
mokyklų.
Kūrybinės
motyvacijos
ir
sceninės kultūros
bei
bendrada
rbiavimo
skatinimas su kitų
šalies
giminin
gomis
mokyklomis.

kompetencijas.

V. MOKYKLOS MENINĖS VEIKLOS KOLEKTYMAI, BESIRUOŠIANTYS RESPUBLIKINEI
MOKSEIVIŲ DAINŲ ŠVENTEI
Mokomasis kolektyvas

1.Jaunučių choras

Vadovai

Ugdytinių skaičius

Šventė „Tu mums viena
“

Dalia Asadauskaitė

30

Dainų diena
„Tu mums viena “

Koncertmeisterė
Adrijana Juškevičienė
2.Jaunių choras

Dalia Asadauskaitė

30

„-„

Koncertmeisterė
Adrijana Juškevičienė
3.Pučiamųjų orkestras

Tomas Poškus

32

„-„

4.Choreografinė šokių
grupė prie orkestro

Daiva Aleksynienė

12

„-„

Lena Rockina

16

„-„

Vaiva Andriulevičienė

76

Ansamblių vakaras

5.Akordeoninkų
orkestras
6.Tautinės muzikos ir
šokių ansamblis
„Ratilėlis“

Asta Grigaliūnienė
(meno vadovai)
Živilė Antanavičienė
Eglė Merkelienė
Narimantas Murauskas
(atskirų grupių vadovai)
VirginijaVerikienė
Laima Stakeliūnienė
Valdas Antanavičius
(pedagogai, grojantys
ansamblyje)

„Koks gražus tavo
veidas, gimtine“

VI. TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI KONKURSAI
Fortepijono skyrius
6.1.

XIX Nacionalinis B.Dvariono
konkursas

Kaunas
Klaipėda

R.Balienė

01-18
02-04-05

6.2

Jaunųjų pianistų „Muzikos
garsai“

Kaunas

L.Petrakova

02-11-12

6.3

Jaunųjų pianistų „Garsų
vaivorykštė“

Kaunas

R.Juškienė

02

6.4

Fortepijoninių ansamblių
ir koncertmeisterių

Kaunas

R.Balienė

03-05

6.5

V kamerinių ansamblių
„Muzikinė akvarelė -2016“ (T)

03-09

Anykščiai

L.Valatkienė
E.Kubrakovskaya
L.Petrakova

III instrumentinės muzikos
„Muzikinė mažųjų mozaika“ (T)

Alytus

E.Kubrakovskaya
D.Petrošienė
L.Žiegienė

03-05

Jaunųjų atlikėjų konkursas
„Mažieji talentai“ (T)

Utena

R.Juškienė

05

Kaunas

V.Draskiniėnė
R.Razmienė

02-

6.6

6.7.

Styginių instrumentų skyrius
6.8.

6.9.

K .Ivaškevičiaus stygininkų
konkursas ®
III instrumentinės muzikos
„Muzikinė mažųjų mozaika“ (T)

Alytus

V.Draskinienė
R.Razmienė
02-05

Pučiamųjų instrumentų
skyrius
6.12.

J.Pakalnio jaunųjų pūtikų (R )

Kaunas

6.13.

Konkursas „Ventus
Musicale“(T)

Vilnius

6.14.

„Trumpet talents
Tallinn2016“(T)

Talinas

F.Jančenko
L.Ragožina
A.Ostasevičienė
E.Kubrakovskaya
F.Jančenko
L.Ragožina

02-19

02-07

F.Jančenko
L.Ragožina
05-05

Tautinių instrumentų skyrius
6.14.

Ansamblių konkursas „Tirlytis 2016“

Kaunas

Skyriaus pedagogai

Zoninis ir respublikinis „Dainų
dainelės“ konkursas ®

Jonava
Vilnius

D. Asadauskaitė
A.Juškevičienė

Muzikos (meno) mokyklų
solfedžio „Kaunas-2016“®

Kaunas

J.Simonavičienė

05

Muzikos teorijos skyrius
6.15.

6.16.

02-05

03-12

Dailės skyrius
6.17.

„Lidice“ (T)

Čekija

J.Grigienė

02

6.18.

„Senų daiktų istorijos“®

Elektrėnai

J.Nenortienė

04

VII. KITA UGDOMOJI IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
Eil.
Nr.

Ugdytinių ir pedagogų
koncertai ir parodos
mokykloje

Mokyklos
koncertų
salė, klasės,
erdvės

Atsakingi

Dailės skyriaus ugdytinių
piešinių paroda, skirta
Sausio 13- ajai

E

J. Nenortienė

Pilietinė akcija “Atmintis
gyva, nes liudija”

KS; K

7.3.

Nepriklausomybės ir
Valstybės dienos
paminėjimai, knygų ir
parodų pristatymai

Rajono
švietimo ir
kultūros
įstaigose

Mokytojų ir
ugdytinių
komandos

7.4.

Užgavėnių (piešinių ir
keramikos) paroda

E

J.Klevinskaitė Gleiksner

7.7.

Tautinių ir styginių
instrumentų 1 kl.
ugdytinių koncertas “Aš

KS

E. Merkelienė

7.1.

7.2.

Numatomos
datos

01-07

J.KlevinskaitėGleiksner
B. Platkauskienė 01-13
Z. Fedorova

Laukiamas
rezultatas

Ugdytiniai
kūrybingai
pasireikš
sėkmingoje ir
saugioje
aplinkoje.

Plėtos
Visus metus mokyklos
kultūrą,
formuosis
priklausymo
mokyklai
02-13
jausmas,
nusiteikimas
02-26
siekti bendrų
tikslų ir
benduomeniš-

–scenoje”

kumo.
Atsiras būdų
įtraukti tėvus į
svarbiausias
mokyklos
veiklas.

7.5.

7.6.

7.7.

Mokyklinis akordeonistų
konkursas “Grojame
etiudą”

KS

Tarptautinės teatro
dienos šventė

K

Koncertas –projektas „V.
A.Mocartui - 260“ kartu
su J.Naujalio gimnazija

KS

R. Laimikienė

02-26

N. Kolesnikov
03-26
A.Damašauskait
ė
L.Valatrkienė

04-08

I.Rupeikienė
D.Suslavičienė

7.7.

Velykinė paroda

E

M.Grigaitė

04-21

7.7.

II muzikos instrumento
ugdytinių koncertas
„Muzikinė puokštė
mamai“

KS

S. Reznikovienė

04-28

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

KS

Ankstyvojo ugdymo
programos ir mokyklos
mokomųjų dainos žanro
kolektyvų koncertas
„Dainuojame Jums“

KS

7.10.

Tikslinio ugdymo
programos ugdytinės
Ievos Gezevičiūtės
rečitalis

KS

J.Šukienė

05-20

7.11.

Fortepijono skyriaus
2014-2015 mm
absolventų koncertas

KS

L.Valatkienė

05-21

7.12.

Dailės skyriaus
absolventų paroda

E

J.Grigienė

05-26

7.13.

2015-2016 mm

Kultūros

R.Trimonienė

06-03

7.8.

7.9.

E.Kubrakovskay
a
R. Juškienė

04-29

L. Petrakova

D. Asadauskaitė

05-18

I. Rupeikienė

A.Juškevičienė

pabaigtuvių šventinis
koncertas

centras

7.14.

Mokslo ir žinių dienos
šventė

Mokyklos
kiemelis

B.Platkauskienė

09-02

7.15.

Paroda, skirta Mokytojo
dienai

E

J.Grigienė

09-30

7.16.

Akordeono muzikos
popietė “Rudens
mozaika”

KS

L.Stakeliūnienė

10-04

7.17.

Mokyklos erdvių
papuošimas

KS;E

Dailės skyrius

11-30

7.18.

Adventinis koncertas
tėveliams

KS

Teatro skyrius

12-22

7.19.

Mokslo metų pabaigos ir
adventiniai koncertai
mokyklos bendruomenei

KS; K

Pedagogai

Balandis

B.Platkauskienė
J.Andriulevičius

N.Kolesnikov

Gegužė
Gruodis

VIII. UGDYTINIŲ IR PEDAGOGŲ KONCERTAI, SPEKTAKLIAI, FESTIVALIAI IR
PARODOS IŠVYKOSE
8.1.

Kiti renginiai

8.2.

Lietuvos vaikų ir
moksleivių TV konkurso
„Dainų dainelė“
respublikinis etapas

Jonavos
kultūros
centre,
krašto
muziejuje,
viešojoje
bibliotekoje
ir svetur
Vilnius

Nuolat

Visus
metus

Laukiamas
rezultatas

D. Asadauskaitė

02-12

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

A.Juškevičienė

8.3.

Jonavos krašto moterų
asociacijos “Jonavietė”

KC Mažoji
salė

R. Jurgilienė

Kovas
Gruodis

8.4.

Projektas – koncertas
„Išgirsk vargonų
gaudesį“

Žeimių
bažnyčia

D.Suslavičienė

05-19

J.Pakalnio konkurso

Kaunas

R.Grigaliūnas

8.5.

J.Venskauskienė
02-19

kompetenciją.

zoninis ir respturas
8.6.

8.7.

Akordeono muzikos
festivalis „Pavasario
nuotaikos“

Elektrėnų
meno
mokyla

L.Stakeliūnienė

Stygininkų festivalis
„Archinfesta“

Alytaus
muzikos
mokykla

V.Draskinienė

03-

L.Rockina
03-05

V.Verikienė
R.Razmienė

8.8.

Kauno krašto tautinių
instrumentų festivalis maratonas

Kaunas

E.Merkelienė

03-05

A.Grigaliūnienė
N.Murauskas

8.9.

Festivalis „Pavasario
garsai“

Kėdainių
muzikos
mokykla

8.10.

8.11.

7.12.

D.Petrošienė

03-17

K.Žiegienė
J.Šukienė

Muzikos ir šokio
ansamblio „Ratilėlis“
festivalis

Austrija

V.Andriulevičienė

Čekija

A.Grigaliūnienė

Teatrų skyrių šventė
„Svečiuose pas
Naminuką“

Mažeikių
V.Klovos
muzikos
mokykla

J.Andriulevičius

Tautinių instrumentų
skyriaus edukacinė
popietė

„Neries“
pagrindinė
mokykla

E.Merkelienė

03-2530

04-20

Ž.Martinaitienė

05-20

A.Grigaliūnienė
N.Murauskas

8.13.

8.14.
8.15.

8.16.

8.17.
8.18.
8.19.

XV respublikinis jaunųjų
pianistų festivalis maratonas
Stygininkų ansamblių
festivalis
XVII stygininkų festivalis
„Arco“

Kaunas

R.Juškienė

11

Kaunas

D.Aleksaitė

11

Kaunas

12

Tarptautinis šiuolaikinio
meno fotumas „Homo
ludens -2016“
Choreografijos šokio
festivalis „Draugų būryje“
Senovinio šokio kolektyvo
„Fioretti“ išvykos:
Tęstinis trišalis projektas
su B.Dvariono ir LDK

Jonavos KC

V.Draskinienė
V.Verikienė
R.Razmienė
Dailės skyriaus
ugdytiniai

Marijampolė V.Andriulevičienė

Vilnius

Ž.Antanavičienė

10

11

04

8.20.
8.21.

8.22.

Valdovų rūmais
Šv. Cesilijos dienos
Valdovų rūmai
„Hanza“ dienos
XV teatralizuota pilies
šventė „Panemunių žiedai“
Vasaros Senovinio šokio
kolektyvo „Fioretti“
vasaros stovykla
ugdytiniams

Vilnius

Ž.Antanavičienė

04

Kaunas
Raudonės
pilis
Krokuva

Ž.Antanavičienė
Ž.Antanavičienė

05
06

Ž.Antanavičienė

08

IX. RESPUBLIKINIAI SEMINARAI ORGANIZUOJAMI MOKYKLOJE
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

„Poezijos skaitymas ir
interpretacija“ (teatralams)
Stygininkams
Choreografams
Pianistams
Akordeonistams
“Mokyklos vadovas- lyderis.
Pedagogų komanda- lyderių
komanda“
“Mokyklos įvaizdis. Ką
kalba apie mus išorė”
“ Šiuolaikinės pamokos
vadyba: kai kurie metodiniai
aspektai“

J.Andriulevičius

Vasaris

V.Draskinienė
Ž.Antanavičienė
R. Trimonienė

Balandis
Balandis
Lapkritis

K
KS

L.Rockina
R.Jurgilienė
L.Laurinčiukienė

Spalis
Sausis

KS

R. Jurgilienė

Gruodis

KS

R. Jurgilienė

Lapkritis

KS
KS
KS
KS

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
Informacijos apie
mokyklos teikiamas
paslaugas skelbimas,
pristatymas
Konsultacijos
Gebėjimų patikra

Terminas
Nuolat metų
eigoje

2016-05-30 ir 31
2016-06-06 ir
2016-08-29-30

Atsakingas
Administracija
Skyrių vedėjai
Bibliotekininkė

Laukiamas rezultatas
Sukomplektuotas ir mokslo
metams pasirengęs
mokomasis kontingentas –
ugdytiniai ir pedagogai.
Deramai pasiruošti
Administracija
Skyrių vedėjai ir susitikimams subūsimais
metodinių grupių ugdytinių tėvais ir
pirmokais, rasti atsakymus į
pirmininkai
klausimus.
Direktorė
Atnaujinti klases ir
Skyrių vedėjai
edukacines aplinkas.
Sudaryti optimalūs pamokų
tvarkaraščiai.

10.3.

Mandatinės komisijos
posėdis

2016-08-29

10.4.

Klasių paruošimas
mokslo metams

Iki 2016-08-26

R.Bieliauskas

10.5.

Kabinetų ir mokyklos
priežiūra

Nuolat

R.Bieliauskas

10.6.
10.7.

Dokumentacijos
paskirstymas
Tvarkaraščių sudarymas

10.8..

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

10.11. Grupinių teminių planų
sudarymas (pusmečiais)

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 2016-09-01

Z. Fedorova

Iki 2016-09-12 ir
2016-01-18
Tikslinamas
metų eigoje
Iki 2016-09-15

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
pedagogai

Iki 2016-09-01

Iki 2016-01-12 ir
09-18

Iki 2016-01-12 ir
09-12

Iki 2016-03-25
ir 2016-11-18

2016-05-09-13
2016-02-22

2016-03-01

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

Planavimas remsis
sukauptais duomenims,
sukauptais įsivertinimo
procese.
Paruoštas mokyklos
strateginis 2017-2012
metų planas numatys
gaires:
1.gerinti strateginio ir
metinio plano dermę;
2.tobulinti struktūrinę ir
organizacinę vadybą;

R. Trimonienė
mokytojai
R. Jurgilienė,
R. Trimonienė
Skyrių vedėjai

3.kurti sėkmės kultūros
politiką, optimizuoti
išteklių organizavimą.

R.Jurgilienė
R.Trimonienė
Skyrių vedėjai

XI. DARBAS SU MOKYTOJAIS
Nr.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

Veiklos priemonės
Mokyklos metraščio
medžiagos kaupimo ir
sisteminimo darbai
Mokytojų darbo krūvių
sudarymas

Terminas
Nuolat

Metodinių grupių
susirinkimai
Egzaminų ,
perklausų techninių
įskaitų, dailės darbų
peržiūrų aptarimai
Projektų rašymas ir
įgyvendinimas

Nuolat

Iki 2016-01-07
2016-08-30

Visus metus

Nuolat

Atsakingas
N. Jaramičienė
Mokytojai (pagal
įsakymą)
R. Jurgilienė
R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Metodinių grupių
pirmininkai
R.Jurgilienė ir
komisija
Metodikos grupių
pirmininkai
Administracija
Skyrių vedėjai ir
metodinių grupių
pirmininkai

Laukiamas rezultatas
Papildytas mokyklos
metraštis
Pedagogai sieks asmeninio
profesinio meistriškumo ir
profesionalumo
individualiose ir grupinėse
pamokose.
Gerai organizuota mokytojų
veiklos priežiūra ir padidėjęs
mokytojų aktyvumas
metodinėje, projektinėje
veikloje.

11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

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

11.10. Atvirų pamokų
organizavimas ir
lankymas

Nuolat

Nuolat

Nuolat

N. Jaramičienė

Metodinių grupių
pirmininkai
N. Jaramičienė

Dailės metodinė
grupė ir N.
Jaramičienė
Pavaduotojos
ugdymui
Metodikos grupių
pirmininkai

XII. DARBAS SU TĖVAIS
Nr.

Veiklos priemonės
2015-2016 mm II
pusmečio klasės
koncertai tėveliams
2016-2017 mm I
pusmečio klasės
koncertai tėveliams
II muzikos instrumento
koncertas

Terminas
Iki 2016-04-05
Iki 2016-11-

12.3.

Koncertas, skirtas
Motinos dienai

2016 gegužė 5
diena

D. Asadauskaitė
A. Juškevičienė
I. Rupeikienė

12.4.

Šventinis koncertas
miesto visuomenei ir
absolventų tėvams
Pirmokų tėvelių
susirinkimai
Kalėdiniai koncertai
tėvams

2016 birželis 3 d.

R. Jurgilienė
Ž. Martinaitienė
E. Januškevičienė
R. Jurglienė
Skyrių vedėjai
Mokytojai

Kalėdinis koncertas
tėvams ir visuomenei.

2016 gruodis

12.1.

12.2.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

2016 gegužė 5
diena

2016 rugsėjis
2016 gruodis

Teatro skyriaus ugdytinių 2015 gruodis 21
šventiniai tėvų
d.
susirinkimai
Dailės skyriaus pirmokų 2016 gruodis
darbų peržiūros ir tėvų
susirinkimai

Atsakingas
Mokytojai

Laukiamas rezultatas
Sustiprės ryšys:
„Mokytojas-UgdytinisTėvai.“
Mokykla skatina
bendradarbiavimą tarp
ugdytinių, tėvų ir mokytojų.

S. Reznikovienė
Padidės vaiko ir jo tėvų
motyvacija meninei
veiksenai.
Atvirumas ir svetingumas,
aplinkos jaukumas, tradicijų
kūrinas ir jų laikymasis.

B. Platkauskienė
J. Andriulevičius
Mokytojai

Mokytojai

XIII. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Nr.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Veiklos priemonės
Dėl ministerijos ir
mokyklos Pažymėjimų
išdavimo 2015-2016 mm
absolventams; dėl
ugdytinių apdovanojimo;
Dėl mokyklos 2015-2016
m. m. I– ojo pusmečio
veiklos analizės ir
aptarimo; dėl kėlimo į
aukštesnę klasę; dėl
neatestuotų ir kt.
Dėl 2016-2017 m. m.
ugdymo plano tvirtinimo;
dėl mažosios ir
metodinės tarybos
tvirtinimo; saugos
grupės; dėl tarifikacijos ir
kiti klausimai.
Dėl 2016–2017 m. m. I
pusmečio veiklos
analizės aptarimo; 2017
-2020 metų strateginio
plano tvirtinimo; 2017
metų veiklos programos
tvirtinimo, dėl Viešųjų
pirkimų plano; dėl
inventorizacijos
ataskaitos ir kiti
klausimai.
Dėl kitų svarbių
klausimų

Terminas
2016-05-23

Atsakingas
R. Jurgilienė
R.Razmienė

2016-06-13

R. Jurgilienė
R.Razmienė

2016-08-30

R. Jurgilienė
Sekretorius

2016-12-29

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.

14.2.

14.3.

Veiklos priemonės
Dėl pritarimo 2016 metų
veiklos programai,
instrumentų nuomos,
viešųjų pirkimų 2015
plano vykdymo,
direktoriaus veiklos
ataskaitos, atleidimo nuo
tėvų įnašų už mokslą
2015- 2016 m. m. II
pusmetį.
Dėl ugdymo plano ir
Bendrųjų programų
2016-2017 m. m.
pritarimo; mokomųjų
kolektyvų programų
tvirtinimo
Dėl atleidimo nuo tėvų

Terminas
2016-01-28

Atsakingas
R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

2016-08-29

R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

2016-09-26

R. Grigaliūnas

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

14.4.

įmokų už mokslą ir
lengvatų suteikimo
Dėl kitų svarbių
einamųjų klausimų

R. Laimikienė
Nuolatos

R. Grigaliūnas
R. Laimikienė

XV. MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI
Nr.
15.1.

Veiklos priemonės
Dėl mokytojų atestacijos

Terminas
Nuolat

15.2.

Dėl mokytojų atestacijos
plano patikslinimo
Dėl mokytojos V.
Verikienės aukštesnės
kategorijos suteikimo;
2016-2018 metų eilės
tvirtinimo

2016 -09-12

15.3.

2016-05-23

Atsakingas
R.Jurgilienė
J. Simonavičienė
R.Jurgilienė
J.Simonavičienė
R. Jurgilienė
J. Simonavičienė

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

XVI. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
Nr.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Veikla
Techninės funkcijostvarkyti bibliotekos
apskaitos dokumentus,
inventorinę knygą, fondo
apskaitos knygą, tikrinti
formuliarus, pildyti
bibliotekos dienoraštį,
kurti jaukią aplinką.
Vartotojų aptarnavimaspirmokus supažindinti su
bibliotekos taisyklėmis,
fondo išdėstymu ir
bibliotekos tvarka.
Suteikti ugdytiniams,
kurie savarankiškai
renkasi natų leidinius ar
kitą literatūrą.
Bibliografinis
informacinis –
informuoti mokytojus
apie naujai gautus
leidinius.
Bibliotekos fondo
tvarkymas ir
komplektavimassisteminti pedagoginę
metodinę literatūrą.
Restauruoti, klijuoti
susidėvėjusius
spaudinius.
Prenumeruoti spaudą.
Sutvarkyti ir detalizuoti

Terminai
Nuolat

Atsakingas
N. Jaramičienė

Laukiamas rezultatas
Siekiamybė, kad biblioteka
taptų moderniu mokymosi
centru. Knygų fondų
atnaujinimas.

2016 rugsėjis

N. Jaramičienė

Nuolat

N. Jaramičienė

Nuolat

N. Jaramičienė

16.5.

16.6.

788 skyrių.
Bendradarbiavimasspausdinti, kopijuoti,
laminuoti skelbimus,
renginių programėles,
padėkos raštus ir kitus
dokumentus.
Meninis – kultūrinis
ugdymas: a)kintanti
paroda “Naujos
knygos”; b)parodos,
skirtos žymiems
menininkams:
V.Klovai- 90 gimimo
metinės;
J.Juzeliūnui -100
gimimo metinės;
M.Musorgskiui – 135
mirties metinės;
S.Prokofjevui – 125
gimimo metinės;
F.Listui – 205 gimimo
metinės;
M.Vaitkevičiui – 10
gimimo metinės;
V.A.Mocartui- 225
gimimo metinės.

Nuolat

N. Jaramičienė

N. Jaramičienė

Susipažins su naujausia
literatūra, žymių menininkų
išliekamąja kūryba

Nuolat

01
02
03
04
10
11
12
XVII. VIDAUS DARBO PRIEŽIŪRA

Nr.
17.1.

Veiklos priemonės
Administracijos darbo
grafikų tvirtinimas

17.2.

Mokyklos sargų grafikų
tvirtinimas
Atostogų grafikų
tvirtinimas
Mokyklos skyrių ir
metodinių grupių darbo
patikra
Pamokų, atvirų
pamokų, seminarų,
kursų kontrolė
Mokinių pažangos ir
pasiekimų patikra

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

17.7.
17.8.

Metodinių grupių
veiklos kontrolė
Koncertinės ir
konkursinės veiklos
kontrolė
Mokomųjų kolektyvų
repeticijų patikra

Terminas
2016-08-29

Iki einamojo
mėnesio 27 d.
Iki 05-01
2016- 03ir 04 ir
11
Nuolat

Atsakingas
R. Jurgilienė
Administracija
R. Bieliauskas
R. Jurgilienė
R. Bieliauskas
R. Jurgilienė
R Jurgilienė
Pavaduotojos
ugdymui
R. Trimonienė
B. Platkauskienė

Nuolat

Metodinių grupių
pirmininkai

Nuolat

R. Trimonienė

Nuolat

R. Jurgilienė
R. Trimonienė
B. Platkauskienė

Laukiamas rezultatas
Geresnė mokyklos veiklos
vidaus darbo kontrolė ir
priežiūra

Sistemingas informacijos
kaupimas ir analizė
Mokyklos veiklos
įsivertinimas ir analizė

XVIII. MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS PLANAS
Nr.

Tema

Data

Atsakingas

18.1.

Mokomųjų kolektyvų vardinių sąrašų ir
programų pateikimas

Iki 08-27

B. Platkauskienė
Kolektyvų vadovai

Patikslinimas
Mokytojų sveikatos pažymų pateikimas
Mokinių mokymosi sutartys.

Iki 09-15
Visus metus Z. Zigmantienė
Iki 09- 16
R. Trimonienė

18.3.
18.4.

Pavėžėjimo bilietai

Iki 09-06

Z. Zigmantienė

18.5.

Mokytojų registro duomenys.

Nuolat

B. Platkauskienė

18.6.

Mokinių registro duomenys

Nuolat

R. Trimonienė

18.7.

Mokyklos higieninės ir techninės būklės
kontrolė

Nuolat

R. Bieliauskas

18.8.

Individualių ir grupinių užsiėmimų dienynų Kartą per
tvarkymo kontrolė
pusmetį
Mokyklos turto inventorizacija
Iki 201701- 15 d.

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
Komisija, patvirtinta
direktoriaus įsakymu

18.10.

Ugdytinių žinių patikra

18.11.

Ugdytinių baigiamieji egzaminai
Mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir
vertinimas (pagal atskirą grafiką)

18.12.

Mokyklos vadovo veiklos ataskaita

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

18.2.

18.9.

PRITARTA
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokyklos tarybos 2016 m. sausio 25 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. 9 –VR 30 )

Pagal
grafiką
Nuolat

Sausis birželis

