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I

SKYRIUS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021 metais mokykloje mokėsi 536 ugdytiniai. Pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas skyriuose mokėsi: fortepijono –85, styginių – 45, akordeono – 21, tautinių instrumentų –
25, pučiamųjų - mušamųjų – 48, solinio dainavimo - 2, dailės –105, choreografijos –98, teatro– 42
ugdytiniai; pagal kitas programas: tikslinio –15, mėgėjų –18, ankstyvojo – 37 ugdytinių.
Mokykloje dirbo 49 mokytojai: iš jų 6 mokytojai ekspertai, 20 mokytojai metodininkai, 12
vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai, 4 -neturintys kvalifikacinės kategorijos.
2021 m. veiklos plano tikslai ir uždaviniai:
1. TIKSLAS. Siekti ugdymo proceso kokybės ir tęstinumo, skatinti ugdomojo proceso
efektyvinimą, užtikrinti meninio ugdymo programų pasiūlą, atsižvelgiant į laikmečio
diktuojamas tendencijas.
1.1.
Organizuoti ugdymo procesą įvairiuose ugdymo aplinkose ir virtualiose erdvėse,
taikant naujus mokymo metodus ir formas.
Ugdymo medžiagos perkeltos į virtualią mokymosi platformą. Grupiniai, individualūs
pasirodymai, konkursai, darbų parodos sėkmingai vyko filmuojant ir pateikiant virtualioje erdvėje.
Mokytojai ir mokiniai gebėjo mokytis ir teikti užduotis nuotolinėje platformoje. Pagal ugdymo
planą garantuotas individualus ir šiuolaikiškas ugdymo procesas, kuris atliepė šių dienų aktualijas,
padėjo geriau įsisavinti žinias. Pamokų užduotys sukurtos ir pateiktos skaitmenine forma.
Sumontuota ir įkelta mokytojų klasių koncertų vaizdinė medžiaga socialiniuose tinkluose
,,Youtube“, „Facebook“, mokyklos internetiniame puslapyje. Programų pasiūla, atsižvelgiant į
laikmetį nuolat naujinama. Sukurta informatyvi video medžiaga ,,Iš lietuvių muzikos lobynų“,
įkelta į socialinio tinklo „Facebook“ mokyklos paskyrą, informatyvi video medžiaga - koncertas
,,Smuikelės giesmė“, ,,Tautinės muzikos ir šokių ansamblio ,,Ratilėlio“ koncertas ir vadovės Astos
Grigaliūnienės knygos ,,Ratilėlis“
pristatymas“, informatyvi video medžiaga - ,,Styginių
instrumentų skyriaus šventinis koncertas ,,Kai žiema sidabrą barsto“, video medžiaga-meninė
edukacija, kaip pagaminti iš styginių instrumentų orkestro rūbų atraižėlių papuošalą “. Virtualioje
erdvėje suorganizuoti: sveikinimai sausio 13-tai bei vasario 16-os dienoms paminėti, Kovo 11osios koncertas, virtualūs koncertai tėveliams: „Tau mano mamyte“, „Muzikinė puokštė mamai“,
muzikuojančių šeimų koncertas „Muzikuojame drauge“, muzikinis projektas „Jazz impromptum“,
„Nesakome sudie“, XIII respublikinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pūtikų festivalis
„Jonava2021“, VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“,
edukacinis projektas „Išgirskime vargonų gaudesį“. Surengti nuotoliniai adventiniai koncertai
tėvams, Mokytojai su mokiniais lanksčiai dirbo įvairiausiais mokymosi būdais. Atlaisvėjus
pandemijai ir atsižvelgus į oro sąlygas buvo surengta daugiau pamokų lauko erdvėse:
suorganizuotas parodomasis koncertas mokyklos reklamai, bendradarbiauta su rajono pradinio
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ugdymo mokyklų mokiniais, kuriems buvo surengta edukacinė menų savaitė. Surengti pasirodymai
kultūros dienai paminėti, kurie vyko įvairiose miesto erdvėse. Mokslo metų pradžios šventė
maloniai visus sukvietė į meno mokyklos kiemo erdvę. Laikantis visų saugos taisyklių pandemijos
metu ugdymo procesas nebuvo nutrauktas, vyko kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.
2. TIKSLAS. Kurti šiuolaikišką, patrauklią, atvirą naujiems iššūkiams mokyklą, kuri
taptų pagrindiniu vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru Jonavos mieste.
2.1 Diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso efektyvinimą.
2021 m. rugsėjį atidaryta nauja solinio dainavimo programa, teatro skyriuje įvestos vokalo
scenografijos disciplinos, įvestos dainavimo ir šokio pamokos, papildyta ankstyvojo ugdymo
(teatro ir šokio) programa. Atnaujinta mokyklos materialinė bazė: nupirkti muzikos instrumentai (2
akordeonai, skrabalai), interaktyvus ekranas, kompiuteris, garso kolonėlė, koncertiniai rūbai-18
vnt., projektorius, prožektoriai-2vnt., atnaujintas bibliotekos fondas. Pagal turimus išteklius
mokiniams buvo nuomojami muzikos instrumentai. Gerinant darbuotojų darbo sąlygas nupirkti
baldai (dėžės 4 parodoms, televizorius viešinti mokyklos renginiams, atnaujintas direktorės
kabinetas, pakeisti baldai, suremontuoti pavaduotojų kabinetai, 213 klasėje apšiltinta siena, 115
klasėje įrengta garso izoliacija. Atnaujintos mokyklos erdvės: suremontuoti I ir II aukšto koridoriai,
atliktas rūsio koridoriaus remontas, atliktas kosmetinis remontas 4–ose klasėse, restauruoti
betoniniai mokyklos lauko laiptai. Iš savivaldybės fondo gauta interaktyvi vaizdo kamera.
Pedagogai sėkmingai tęsė ugdymo procesą, taikant informacines technologijas pačiomis
sudėtingiausiomis karantino pandemijos sąlygomis. Parengtos jungtines atviros edukacines sceninio
šokio ansamblio pamokos. Parengtos dvi aranžuotės pučiamųjų instrumentų ansambliui: „Mums
linksma“ (A.Grustnev.Mix pop,rock ) ir aranžuotė mišriam (pučiamieji ir styginai) ansambliui,
Komp.A.Verlane. :Taka-takata“. Paruoštos metodines priemones velykiniam laikotarpiui,
informaciniai plakatai, reklaminės afišos, parengta metodinė mokymo priemonė ,,Lena Orsa.
Pjesės“, programinės muzikos ,,perliukai“ smuikui ir fortepijonui“. Karantino metu nuotoliniu
būdu sėkmingai sudalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose ir
ugdytiniams atsirado didesnės galimybės garsinti mokyklos vardą niekur neišvykstant. Virtualioje
erdvėje sudalyvauta ir kituose renginiuose: pvz.: tarptautinei šokio dienai paminėti- Lietuvos
choreografų asociacijos buvo kvietimas mūsų mokyklos šokio kolektyvui „Fioretti“, projektas
„Apie tai kas buvo prarasta“, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti,
plakatų konkursas.
2.2. Modernizuoti ugdymosi procesą naudojant įvairias informacines technologijas.
Virtualioje erdvėje vyko egzaminai, perklausos, atviros pamokos tėvams. Nuotoliniu būdu
mokytojai organizavo metodinius pranešimus, dalinosi patirtimi virtualioje erdvėje ir taikė savo
informacines žinias, montuojant ir įrašant vaizdinius įrašus. Dėl nuotolinio ugdymo pasireiškė
intensyvus pedagogų dalyvavimas įvairiuose seminaruose (ypač psichologiniuose). Ugdytiniai
aktyviai dalyvavo
festivaliuose: pvz.: „Garsų išdaigos“, „Gyvūnai mene“, „Muzikavaizduojamasis garsų pasaulis“, „Vario spalvos“, „Aš artistas“, „Pavasario nuotaikos 2021“,
„Pavasario eskizai“. Istorinio šokio kolektyvas „Fioretti“ dalyvavo I tarptautiniame šokio ir
muzikos atlikėjų festivalyje –konkurse „Idėjų mugė 2021“, spektakliuose „Sniego karalienė“, teatro
šou „Teatras čia ir dabar“, „Rudnosiuko istorijos“, meninėse akcijose, virtualiose parodose. Pateikta
pasiekimų ir rezultatų pristatymas tėvams (vaizdinė medžiaga, pamokos turinio medžiaga), parodos
mokykloje, erdvinių dekoratyvinių medelių paroda, skirta mokslo metų pradžiai, piešinių parodos,
skirtos tarptautinei mokytojų dienai, ,,Helovino“ šventei, paroda ,,Portretas su kasytėmis“,
,,Angelai“, kalėdiniai piešiniai, skirti šventiniams laikotarpiams (užgavėnėms, Velykoms,
absolventų baigiamajai šventei). Nuolatinis ugdymo procesas vyko per kitus renginius, pvz.:
netradicinė pamoka, skirta Helovino dienai ,,Tapyba ant veido“ ,Šventinė popietė, meninė akcija su
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kreidelėmis ,,Sveikinimai mokytojams“. Vyko papildomos gebėjimų patikros. Nuolat naujinami
mokyklos interjero akcentai. Pedagogų komandos iniciatyva sukurta meno mokyklos „Kalėdinė
Eglutė“ Kalėdiniam miesteliui.
Renginiai, pranešimai publikuojami virtualioje erdvėje: internetiniame mokyklos puslapyje,
socialiniuose tinkluose: „Youtube“, „Facebook“ mokyklos puslapyje bei grupėje „JMM karantino
metu“.
3. TIKSLAS. Stiprinti ir tobulinti mokyklos finansinių, materialinių ir žmogiškųjų
išteklių valdymą.
3.1. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą ir lyderystę.
Mokytojai sėkmingai bendradarbiauja tarp skyrių. Kiekvienas jaučia atsakomybę už savo darbą.
Nuolat dirbama direktoriaus įsakymu patvirtintose darbo grupėse, dalyvauta įvairiose vertinimo
komisijose. Skyrių pirmininkams buvo pateiktas nuotolinių seminarų, kursų paketas „Pedagogas
LT“, kuriuose galėjo tobulinti savo kompetenciją, bendradarbiaudami su kolegomis. Dalindamiesi
savo patirtimi pedagogai lanksčiai ir kūrybiškai inicijavo įvairius projektus, Pvz. - muzikinė popietė
„Iš lietuvių muzikos lobyno,” edukacinis projektas „Išgirskime vargonų gaudesį“, „Jazz
impromptum“, „Edukacinė menų savaitė“. Kaip partneriai, sudalyvauta bendrame Kėdainių ir
Jonavos meno mokyklų projekte, kuriame suorganizuota edukacinė stovykla ir surengti bendri
koncertai Paberžėje ir Skarulių bažnyčioje.
3.2. Kelti pedagogų kompetenciją, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius ir naujoves.
Pedagogai sėkmingai dalyvavo 129 seminaruose, tobulino savo žinias, kėlė kvalifikaciją.
Pedagogai nuolat tobulino kvalifikaciją rengdami pranešimus, straipsnius ir dalyvaudami
seminaruose ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Dalinantis gerąją patirtimi surengtas pranešimas tema
„Istorinio šokio vakar ir šiandien etapai“, tarptautinėje virtualioje konferencijoje „Atviri
pokyčiams“, parengtas straipsnis apie XIII tarptautinį programinės pjesės festivalį „Muzika –
vaizduojamasis garsų pasaulis“, „Gyvūnai mene“, parengtas seminaras tema „Kamerinis ansamblis,
repertuaro formavimas ir pasiruošimas viešam pasirodymui“, parengtas metodinis pranešimas
,,Išgirskime vargonų gaudesį“, surengta mokytojos – su ugdytine Agne Dedelaite atvira
meistriškumo paskaita XXI tarptautiniame seminare ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams
papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“, pravestas istorinio šokio
seminaras „Thoinot Arbeau. Branliai“, Marijampolėje, parengtas kvalifikacijos tobulinimo
seminaras „Motyvacijos skatinimo būdai bei efektyvus jų pritaikymas fortepijono pamokoje“,
pristatyta autorinė knyga „Ratilėlis“, parengtas metodinis pranešimas Tarptautinėje konferencijoje
,,Kamerinio muzikavimo aktualumas ugdant jaunuosius atlikėjus“, surengta paskaita tėveliams
,,Tėvų indėlis ugdant jaunąjį talentą“, pristatyta metodinė mokymo priemonė ,,Lena Orsa. Pjesės.
Programinės muzikos ,,perliukai" smuikui ir fortepijonui“ respublikos mastu, Kauno Miko
Petrausko scenos menų mokykloje surengtas seminaras ,,Pažangių ugdymo metodų taikymas
ugdymo procese“, suorganizuotas respublikinis tarpusavio ugdymo konsultavimas Trakuose
seminaras tema: ,,Nuo G. Amati iki XXI a. 3 D technologijų“; parengta seminaro – praktikumo
„Teatras-dialogo kūrimo priemonė“, seminaro „Spektaklio analizė. Įveiksminimas“ .
3.3. Inicijuoti ir skatinti projektinę veiklą, įtraukiant mokyklos bendruomenę.
Mokykla yra atvira miesto bendruomenei, nuolatos bendradarbiauja su kitomis ugdymo ir
kultūros institucijomis, ne tik rajone, bet ir šalyje. Patyrusių pedagogų ugdomi mokiniai pasiekia
puikių rezultatų respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. 2021 m.
sudalyvauta nuotoliniu būdu daugelyje šalių: III tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Nouvelles
Etoiles“- Prancūzija, III tarptautinis konkursas „Jūrmalos krištolinė taurė“- Latvija, tarptautinis
menų konkursas „Copenhagen stars 2021“- Danija, tarptautinis konkursas „Talents of Europe“Ispanija, ,,World Art Games“ – Ispanija, ,,Pavasario simfonija 2021“ – Čekija, „RACCONTO DI
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PRIMAVERA“ – Italija, tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „LONDON BRIDGES“ –
Jungtinė karalystė, ,,Music Box“ – Jungtinė karalystė, V-asis Tarptautinis festivalis-konkursas
,,Naujoji karta 2021“ – Estija, ,,Super Art“ – Ukraina, tarptautinis muzikos konkursas ,,La Bravo“ –
Turkija, ,,The Best“ – Vokietija. Prasidėjus mokslo metams pedagogai motyvavo savo ugdytinius
tęsdami dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose nuotoliniu būdu: tarptautinis vaikų piešinių
festivalis-konkursas 2022 ,,Pelėdos“ – JAV, Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Mes
užaugome laisvi“ – Vilnius, skirtas laisvės gynėjų dienai, VII tarptautinio mokinių piešinių ir
plastikos konkurso ,,Wawe on Wawe“ 2021 m. prizininkų ir laureatų darbų paroda, tarptautinio
mokinių meninės kūrybos konkurso ,,Kalėdinis atvirukas“ dalyvių darbų paroda, tarptautinio
muzikantų konkurso ,,Herbst symphonie Berlin-2021“, VII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas
„Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, IV
tarptautinis konkursas „Edelveis 2021“– Viena, Austrija. Respublikiniai konkursai: piešinių
konkursas ,,Myliu savo augintinį“, skirtas pasaulinei gyvūnų globos dienai, respublikinis dailės
darbų konkursas ,,Rudens koliažas“, dailės darbų konkursas ,,Garsų pasaulis“, konkursas ,,Cello
virtuozo“, I–asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkursas „Žaismingos natelės
– 2021“, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis-konkursas ,,ARCO“.
Respublikiniai konkursai: „Romantikų įkvėpti“, jaunųjų pianistų festivalis-konkursas „Grand Pas“,
II respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis Barokas – 2021“, II respublikinis jaunųjų
muzikantų konkursas „Muzika@“, I-asis respublikinis tautinių muzikos instrumentų atlikėjų
konkursas „Skmbėkime-2021“, respublikinis pučiamųjų instrumentų konkursas „AMABILE“, Xasis Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Linksmoji polkutė 2021“, vaikų kūrybinių darbų
konkursas ,,Mano angelas“, respublikinis vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalis-konkursas
,,Laisvė – tai kūrybos pradas“, skirtas paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas-vasario 16ąją ir kovo 11-ąją, respublikinis meno (muzikos) mokyklų dramos (teatro) skyrių meninio skaitymo
konkursas. Per metus sudalyvauta 31 tarptautiniame konkurse, kurių laureatais tapo 71 ugdytinis,
respublikiniuose sudalyvauta 32 konkursuose, laureatais tapo 116 ugdytinių. Diplomantų
tarptautinių konkursų – 6, respublikinių – 15. Ugdytinius motyvavo, ne tik laimėjimai bet ir
dalyvavimas tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, kuriuose jiems buvo
didelė patirtis ir džiaugsmas. Tarptautiniuose konkursuose, dalyvavo 98 ugdytiniai,
respublikiniuose konkursuose – 140 ugdytinių.
Tarptautiniuose festivaliuose: tarptautinės šventės dalyviai – istorinio šokio kolektyvas „Fioretti
Lenkijoje, virtualioje erdvėje dalyvavo I-ojoje vaikų šokių šventėje „Bitute pilkoji“, Gyvosios
istorijos festivalyje „Kidulių dvaro puota“. Respublikiniuose festivaliuose: respublikinio istorinio
šokio festivalyje „Istorinio šokio diena Marijampolėje“. Fortepijono skyriaus ugdytiniai dalyvavo
XXI respublikiniame meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalyje –maratone.
Meno mokykla, būdama atvira bendruomenei institucija, palaiko šiltus ir draugiškus santykius
tarp ugdytinių, tėvų ir kitų bendruomenės narių. Mokykloje lankosi ne tik rajono bet ir šalies
svečiai. Mokyklos ugdytiniai savo koncertine programa puošė miesto renginius ir dalyvavo
kviestiniuose renginiuose: koncertas Panoterių bažnyčioje, Jonavos miesto bažnyčioje- adventinis
koncertas, sakralinės muzikos koncertas. Meno mokyklos ugdytiniai, koncertine programa puošė
renginius viešojoje bibliotekoje, miesto naujo stadiono atidaryme, Jonavos J. Vareikio
progimnazijos jubiliejiniame renginyje, riešinių parodos atidaryme, aklųjų ir silpnaregių „Baltoji
lazdelė“ dienoje. Tautinių instrumentų skyriaus mokinių ansamblių ir tautinių instrumentų orkestro
koncertas Ukmergės Pašilės Šv. Barboros bažnyčioje, renginyje „Lamzdelį prakalbinęs“, koncertas
Čekijos ambasadoriaus vizito Jonavoje metu. Mokykla tęsia bendradarbiavimą su miesto ir rajono
mokyklomis, kultūros centru, viešąja biblioteka, krašto muziejumi, VDU muzikos katedra, Kauno
Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kėdainių muzikos
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mokykla, Marijampolės, Šilutės meno mokykla ir kitomis respublikos meno, muzikos ir
choreografijos mokyklomis. Pagrindiniais meno mokyklos rėmėjais išlieka AB „Achema“, Jonavos
rajono savivaldybė, Jonavos moterų asociacija „Jonavietė“.
Mokykloje, rajone ir šalyje surengtuose konkursuose, festivaliuose, parodose bei koncertuose
dalyvavo 458 ugdytiniai. Koncertuose, surengtuose miesto, mokyklos bendruomenei ir tėvams
dalyvavo 421 meno mokyklos ugdytiniai. Pravestos 36 atviros pamokos tėvams. Brandos egzaminų,
konkursų komisijų darbe dalyvavo 14 pedagogų. Mokytojai įgijo kompetencijų, dalinosi gerąja
darbo patirtimi. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo konkursuose, festivaliuose, koncertuose, projektuose,
parodose, kuriuose atskleidė savo gabumus, talentus, garsino mokyklą rajone, šalyje ir užsienyje.
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla įvykdė užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Mokyklos
informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.jmm.lt, socialiniuose tinkluose: Facebook ir
Instagram.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS VIZIJA
Jonavos Janinos Miščiukaitė meno mokykla - iniciatyvi, kūrybinga, motyvuojanti,
demokratiška, atvira, siekianti ugdyti savarankišką, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti
įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetenciją besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi
visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.
ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS MISIJA
Ugdyti laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėti dvasines, intelektines, fizines
galias, brandinti ugdytinių kūrybinę mąstyseną, individualumą, aktyviai dalyvauti visuomenės ir
kultūriniame gyvenime, reprezentuojant kultūrinę veiklą rajone, šalyje ir už jos ribų.
TREČIASIS SKIRSNIS
FILOSOFIJA
„Gyvenkime gerumu ir viltimi ...“ (kardinolas V.Sladkevičius)
KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS PRIORITETAS
Ugdymas, inovacijos, ištekliai
III SKYRIUS
PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Pranašumai (Stiprybės)
Trūkumai (Silpnybės)
1. Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir tęstinumas
2. Stiprus mokyklos intelektualinis potencialas
3. Puikūs, reprezentuojantys mokyklą ir rajoną ugdytinių
pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose

1. Nepakankamas apšvietimas klasėse
2. Trūksta poilsio erdvės pedagogams
3. Nėra oro vėdinimo sistemos
choreografijos klasėse

4. Aukštos kvalifikacijos mokomųjų mokyklos kolektyvų
lygis
5. Aukšta pedagogų kvalifikacija
6. Stiprios vertybinės bendruomenės nuostatos

4.Mokyklos internetinės svetainės
atnaujinimas
5. Tėvų aktyvumo stoka

7. Mokykla – miesto centre, patogus susisiekimas
9. Įvairiapusiška papildomų ugdymo programų pasiūla
(ankstyvojo, tikslinio ugdymo, muzikos mėgėjų)

6. Nėra kondicionavimo sistemos 3 –
ame aukšte
7. Nekokybiškas interneto ryšys
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10.Bendradarbiavimas su šalies meno ir muzikos mokyklomis

11. Bendradarbiavimas su rajono vaikų darželiais ir
mokyklomis
12. Ugdymo procese papildyta solinio dainavimo programa
13. Atnaujintos mokyklos bendros erdvės
14. Įrengta multimedija teorijos klasėje
15. Esant poreikiui ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.
16. Ankstyvasis ugdymas papildytas dviem naujom programom
( šokio ir teatro).

Galimybės
1. Informacinių technologijų žinių tobulinimas ir pritaikymas
veikloje
2. Numatyti lėšas mokyklos reprezentacijai ir reklamai
3. Atnaujinti internetinį ryšį
4. Įrengti poilsio erdves pedagogams

Grėsmės
1. Šalies demografinė situacija, migracija
2. Didelė kitų neformaliojo ugdymo
veiklų pasiūla rajone
3. Pandemijos įtaka mokyklos veiklai
4. Didelis mokinių užimtumas bendrojo
ugdymo mokyklose

5. Plėtoti bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais,
kryptingai siekiant bendrų tikslų

6.. Choreografijos skyriuje įvesti šiuolaikinio šokio
programą.
7. Suteikti menų mokymo paslaugas suaugusiems

IV SKYRIUS
MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2022 METAMS
1. TIKSLAS. Siekti ugdymo proceso kokybės ir tęstinumo, skatinti ugdomojo proceso
efektyvinimą, užtikrinti meninio ugdymo programų pasiūlą, atsižvelgiant į laikmečio
diktuojamas tendencijas.
Uždaviniai
Pagrindiniai darbai
Atsakingi
Numatomas rezultatas
1.1. Organizuoti ugdymo
Atsižvelgiant į
B. Platkauskienė
Ugdymo planas
procesą įvairiuose ugdymo mokinių mokymosi
G. Grigaravičienė atlieps šių dienų
aplinkose ir virtualiose
poreikius ir stilius,
Metodinių grupių aktualijas, padės
erdvėse, taikant naujus
gerinti žinių
pirmininkai
parinkti pamokoje
mokymo metodus ir
įsisavinimą.
Pedagogai
tinkamus metodus.
formas.
Parengtos ugdymo
programos derės su
Ugdymo planą
švietimo politika,
pritaikyti,
gerės ugdymo kokybė
garantuojant
Numatomas
kokybišką individualų
suaugusiųjų
ir šiuolaikišką
priėmimas iki 20.
ugdymo procesą.
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1.2. Užtikrinti ugdymo
programų įvairovę ir jas
tobulinti atsižvelgiant į
mokinių meninius
ugdymosi poreikius ir
galimybes
1.3. Užtikrinti meninio
ugdymo programų pasiūlą,
atsižvelgiant į laikmečio
diktuojamas tendencijas.

Bendrųjų ugdymo
programų
atnaujinimas ir
vykdymas.

1.4. Užtikrinti absolventų
tęstinį ugdymą meno
kolektyvuose

Tęstinio ugdymo
programos
parengimas.

Sustiprina kolektyvų
meninį lygį.

1.5. Organizuoti
seminarus susijusius su IT
taikymu meno dalykų
pamokose ir renginiuose,
supažindinti su renginių
kūrimu internetinių
programų pagalba.

Išklausyti seminarų
ciklą IT taikymu
ugdymo procese.

Efektyvus įgytų žinių
taikymas ugdymo
procese.

Neformalaus
suaugusiųjų švietimo
(Muzikos mėgėjų)
programos sukūrimas.

2. TIKSLAS. Kurti šiuolaikišką, patrauklią, atvirą naujiems iššūkiams mokyklą, kuri
taptų pagrindiniu vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru Jonavos mieste.
Uždaviniai
Pagrindiniai darbai
Atsakingi
Numatomas rezultatas
2.1. Diegti edukacines
Stiprinti skyrių
R. Trimonienė
Informacinių
inovacijas, skatinančias
tarpusavio
G. Grigaravičienė technologijų įtakos ugdomojo proceso
bendradarbiavimą,
B. Platkauskienė
mokinių ugdymo(si)
efektyvinimą.
planuoti ir vykdyti
efektyvumas.
I. Kartašovienė
projektinę veiklą
Metodinių grupių
pirmininkai
2.2. Modernizuoti
Planingai diegti IT,
Pedagogai
ugdymosi procesą,
efektyviau jas naudoti
naudojant įvairias
vedant nuotolines
informacines technologijas. pamokas, projektus ir
kt.
2.3. Stiprinti ir aktyvinti
Bendradarbiauti su
R. Trimonienė
Aktyvus domėjimasis
komunikaciją.
miesto ir respublikos
G. Grigaravičienė mokyklos teikiamomis
ugdymo įstaigomis.
paslaugomis
B. Platkauskienė
Pedagogai
3. TIKSLAS. Stiprinti ir tobulinti mokyklos finansinių, materialinių ir žmogiškųjų
išteklių valdymą.
Uždaviniai
Pagrindiniai darbai
Atsakingi
Numatomas rezultatas
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3.1. Skatinti bendruomenės Formuoti mokyklos
narių iniciatyvumą ir
darbuotojų komandą,
bendruomeniškumą.
kurią vienytų bendri
tikslai.

R. Trimonienė
Pagerės mokyklos
G. Grigaravičienė bendruomenės
B. Platkauskienė vidiniai santykiai ir
mikroklimatas.

3.2. Kelti pedagogų
kompetenciją, atsižvelgiant
į vykstančius pokyčius ir
naujoves.

R. Trimonienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Metodinių grupių
pirmininkai
Pedagogai

Pedagogų gerosios
patirties sklaida:
atviros pamokos,
seminarai,
dalyvavimas rajono ir
respublikos
konferencijose,
metodinių darbų
pranešimai.
3.3. Inicijuoti ir skatinti
Tęsti
projektinę veiklą, įtraukiant bendradarbiavimą su
mokyklos bendruomenę.
Lietuvos bei užsienio
šalių muzikos ir meno
mokyklomis, dalintis
patirtimi.
3.4. Atnaujinti ir pritaikyti Modernizuoti
mokyklos erdves, skirtas
mokyklos biblioteką.
geresnei ugdymosi
kokybei.

Pedagogai pagilins
profesines žinias ir
taikys praktikoje; jų
ugdytiniai aktyviau
dalyvaus koncertinėje
veikloje mokykloje
ir kitose respublikos
edukacinėse erdvėse.
Patirties sklaida padės
pagilinti pedagogines
ir organizacines
patirtis ir žinias.

R. Trimonienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
I. Kartašovienė

Atnaujinta erdvė,
nauja vaizdo ir garso,
kompiuterinė įranga
suteiks galimybę
realizuoti naujas
edukacines formas.

V SKYRIUS
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ
RAJONINIŲ RENGINIŲ GRAFIKAS 2022 METAMS
Eil. Renginio pavadinimas
Vykdymo
Vieta
Atsakingo asmens
Kaštai
Nr.
data
vardas, pavardė
1. „Dainų dainelė 2022“
rajoninis ir zoninis turai

Sausis

2. Respublikinis akordeonistų Balandis
festivalis „ pavasario
nuotaikos“
3. II-asis tarptautinis styginių Kovas
instrumentų pjesių
konkursas „Crescendo“

Meno
mokykla

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė

Meno mokykla R. Trimonienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
Akordeono skyrius
Meno mokykla R. Trimonienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
Styginių skyrius

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Vidiniai
resursai
Žmogiškieji
ištekliai
Projekto lėšos
1600 Eur
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4. XI respublikinis meno,
Gegužė
muzikos ir choreografijos
mokyklų šokių festivalis
,,Iš aplinkui- Jonava 2021"
skirtas choreografijos
skyriaus 30 –iui paminėti
5. Integracinis projektas
Gegužė
„Hortonas ir kasiukai“
Edukacinė menų savaitė
6. rajono moksleiviams

Gegužėbirželis

7. Regioninė moksleivių
dainų šventė

Birželisliepa

8. Dailės skyriaus 40-ties
metų proga buvusių
mokytojų ir mokinių
kūrybinių darbų paroda ir
susitikimai su autoriais

Lapkritis

Jonavos KC

R. Trimonienė
Žmogiškieji
ištekliai
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė Projekto lėšos
2000 Eur
Choreografijos
skyrius

Meno mokykla R. Trimonienė
B. Platkauskienė
A. Kurienius
Meno mokykla R. Trimonienė
G. Grigaravičienė

Žmogiškieji
ištekliai

R. Trimonienė
Žmogiškieji
G. Grigaravičienė ištekliai
I. Kartašovienė

Regionai

Meno
mokykla

R. Trimonienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
Dailės skyrius

VI SKYRIUS
MOKYKLOS MENINĖS VEIKLOS KOLEKTYVAI
Mokomasis kolektyvas
Vadovai

Eil.
Nr.
1. Jaunučių choras

Žmogiškieji
ištekliai

D. Asadauskaitė,
Koncertmeisterė
Ž. Zamalė

Žmogiškieji
ištekliai
300 Eur

Ugdytinių
skaičius
41

2. Jaunių choras

D. Asadauskaitė,
Koncertmeisterė
K. Jeganian

26

3. Vokalinis ansamblis

D. Asadauskaitė,
Koncertmeisterė
K. Jeganian

12

4. Styginių instrumentų orkestras
5. Pučiamųjų orkestras
6. Choreografinė šokių grupė prie orkestro
7. Akordeonistų orkestras
8. Istorinio šokio kolektyvas ,,Fioretti“
9. Tautinių instrumentų orkestras
10. Kanklininkių ansamblis
11. Birbynininkų ansamblis
12. Skudutininkų ansamblis

D. Rimkutė,
R. Razmienė
T. Poškus
D. Aleksynienė
L. Rockina
Ž. Antanavičienė
N. Murauskas
E. Merkelienė
N. Murauskas
E. Merkeliene

14
44
14
8
18
20
10
4
6

12
13. Tautinės muzikos ir šokių ansamblis
„Ratilėlis“:
Tautinės muzikos orkestras

A. Grigaliūnienė
V. Andriulevičienė
N. Murauskas
Pedagogai:
E. Merkelienė
V. Verikienė
V. Antanavičius
Ž. Antanavičienė
V. Andriulevičienė
D. Aleksynienė

Jaunučių šokių grupė
Jaunių šokių grupė
Merginų šokių grupė
15. Mokomasis teatras

90

24
32
14
12

A. Kurienius
Viso:

319

VII
SKYRIUS
RESPUBLIKINIAI IR TARPTAUTINIAI KONKURSAI
Eil.
Konkurso pavadinimas
Konkurso vieta Konkurso Atsakingi
Nr.
data
FORTEPIJONO INSTRUMENTO SKYRIUS
7.1.
III tarptautinis konkursas
Kaunas
2022-06
R. Balienė
“Olimpo musicale”
7.2.
II respublikinis jaunųjų pianistų Kaunas
2022-02-14- R. Balienė
konkursas „MUZIKOS
15
L. Petrakova
GARSAI“
7.3.
V respublikinis jaunųjų pianistų Kauno
2022-05
R. Balienė
konkursas „Jaunieji fortepijono
filharmonija
lyderiai“
7.4.
Respublikinis jaunųjų pianistų
Radviliškio
202-05
S. Reznikovienė
konkursas „Polifonija ir aš“
meno mokykla
E. Kubrakovskaya
II respublikinis antrojo instr.
konkursas "ATAKA"
IV respublikinis pianistų
konkursas "PIANO AMBITUS"
XII antro instr. mokinių
konkursas ‚Pavasario garsai‘‘

KTU III rūmai 2022-04
Kaunas
Kauno kultūros 2022-04
centras
Kaišiadorių
2022-04
meno mokykla

7.8.

Respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas „Skambioji
klaviatūra“

Kaišiadorių
meno mokykla

2022-04

7.9.

II-asis respublikinis jaunųjų
pianistų konkursas „Scherzo“

Garliavos
muzikos
mokykla

2022-03

7.5.
7.6.
7.7.

E.Kubrakovskaya
R. Juškienė
E. Kubrakovskaya
D. Suslavičienė
R. Balienė
L.Valatkienė
R. Juškienė
D. Suslavičienė
L. Žiegienė
E. Kubrakovskaya
S. Reznikovienė
L.Valatkienė
R. Juškienė
L.Valatkienė
S. Reznikovienė
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7.10.
7.11.
7.12.

XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų
konkursas „Linksmoji polkutė“
Jaunųjų atlikėjų konkursas festivalis ,,Garsų spalvos“
Respublikinis konkursas
„Linksmieji pirštukai“

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
7.13
II respublikinis styginių
instrumentų konkursas-festivalis
,,Romantikų įkvėpti“,
7.14
II respublikinis. Aleksandro
Livonto jaunųjų stygininkų
konkursas-festivalis
7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23.
7.24.

I respublikinis styginių
instrumentų konkursas ,,Etiudų
fiesta“
Jono Urbos V Nacionalinis
stygininkų konkursas

Alytaus muz.
mokykla
Švenčionių
meno mokykla
Prienai

2022-02-110
2022-03-1622
2022 - 05

L.Valatkienė
J. Šukienė
J. Šukienė

Trakų meno
mokykla

2022 m.
sausis

V. Verikienė

Naujosios
Vilnios
muzikos
mokykla
JMM (online)

2022 m.
vasaris

V. Verikienė
R. Razmienė,
V. Draskinienė

2022-02-25

V. Verikienė
ir styginių
instrumentų skyrius
V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius
R. Razmienė

M. K.
Čiurlionio
menų mokykla
Respublikinis muzikos mokyklų (online)
jaunųjų violončelininkų virtualus
etiudų konkursas ,,Senelio Domo
Violončelė“
IV Tarptautinis instrumentinės
Alytaus
muzikos konkursas ,,Muzikinė
muzikos
mažųjų mozaika“
mokykla
Tarptautinis styginių instrumentų Vilniaus
jaunųjų atlikėjų konkursas
Karoliniškių
,,Diena su lietuviška pjese“
m.m.
JMM
II Tarptautinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
konkursas ,,Crerscendo“
VI Respublikinis jaunųjų
B. Jonušo
violončelininkų ir kamerinių
muzikos
ansamblių konkursas
mokykla,
„Mano violončelė“
Vilnius
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
Utenos
konkursas ,,Mažieji talentai“
muzikos
mokykla
O. Rieding tarptautinis
Celje,
konkursas
Slovakija
VII tarptautinis konkursas
Kauno I m.m.
,,Olimpo musicale“

2022 m.
kovas
2022 m.
kovas

2022 m.
kovas
2022 m.
kovas
2022-04-06
(online)

J.Šukienė
S. Reznikovienė
E. Kubrakovskaya

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius
V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius
Styginių instr.
skyriaus mokytojai

2022 m.
balandis

R. Razmienė,

2022 m.
gegužė

V. Verikienė,
R. Razmienė,
V. Draskinienė
V. Verikienė

2022 m.
gegužė
2022 m.
birželis

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius
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7.25.

7.26.

7.27

II Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
kamerinės muzikos konkursas
,,Alveare di musica“,
Respublikinis V jaunųjų
violončelininkų konkursas
,,Cello virtuoso“
Tarptautinis konkursas
,,Muzikos tiltai“

Elektrėnų
meno mokykla,
(online)
Vilniaus
Karoliniškių
m.m.
Kauno I
muzikos m.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
7.28.
II nacionalinis jaunųjų fleitininkų Kauno Juozo
solistų konkursas „Vivat fleita“
Naujalio
muzikos
gimnazija
7.29.
Respublikinis virtualus jaunųjų
Virtualioji
atlikėjų konkursas „Naujieji
versija
atradimai 2022“

2022 m.
spalis
2022 m.
lapkritis

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius
R. Razmienė

2022 m.
gruodis

V. Verikienė,
R. Razmienė,
V. Draskinienė

2022m
gegužės
mėn.

A.Ostasevičienė

2022-03-11- A.Ostasevičienė
28

TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
IX respublikinis vaikų ir
jaunimo tautinių instrumentų
ansamblių ir orkestrų konkursas
„Tirlytis“.
7.31.
I – asis tarptautinis Baltijos
šalių nacionalinių instrumentų
jaunųjų atlikėjų konkursas
„Baltika – 2022“
AKORDEONO SKYRIUS
7.30.

Panevėžio muzikos
mokykla

2022-04-30

Skyriaus
mokytojai

Garliavos meno
mokykla

2022-04-02

Skyriaus
mokytojai

XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų
Alytus
virtualus konkursas ,,Linksmoji
polkutė“
7.33.
Tarptautinis muzikos konkursas Italija
MUZIKOS TEORIJA
7.32.

7.34.

Respublikinis solfedžio
konkursas „Kaunas 2022“

2022-02

R.Laimikienė

2022-06

R. Laimikienė

Kauno J.
2022-03.
Gruodžio
konservatorija
7.35.
muzikinė popietė „ J. Haidnui –
KS
2022- 03 17
290“ – bendras projektas su
Kauno J. Naujalio mokytojais ir
mokiniais
7.36.
Respublikinis solfedžio
2022- 04 07 –
konkursas- žaidimas „Solfedžio
miestas“
TEATRO SKYRIUS

J. Simonavičienė“

I. Rupeikienė,
skyriaus
mokytojos
D. Asadauskaitė,
I. Rupeikienė

15
7.37.

7.38.

Respublikinis meno
(muzikos) mokyklų teatro
skyrių meninio skaitymo
konkursas.
Respublikinis vaikų ir
jaunimo teatrų festivalis

Mažeikių muzikos
mokykla

2022-05

J. Andriulevičius
A. Kurienius
Ž. Martinaitienė

Kauno kamerinis
teatras

Data nepaskelbta

A. Kurienius
Ž. Martinaitienė

DAILĖS SKYRIUS
7.39.

7.40.
7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

Tarptautinis mokinių
meninės kūrybos
konkursas ,,Kalėdinis
atvirukas“
Tarptautinis piešinių
konkursas ,,Pelėdos“
Nacionalinis
mokinių
piešinių konkursas ,,Mes
užaugome laisvi“, skirtas
laisvės gynėjų dienai).
50-asis tarptautinis
meninės kūrybos darbų
konkursas ,,LIDICE 22“

LMNŠC, DMA
Vilnius

2022-11
mėn

Skyriaus
mokytojos

JAV, Houstonas

2022-11
mėn
2022-12
mėn

Skyriaus
mokytojos
Skyriaus
mokytojos

Čekija,

2022-02
mėn

Skyriaus
mokytojos

VIII tarptautinis mokinių
piešinių ir plastikos
konkursas ,,WAWE ON
WAWE“
Tarptautinis FAI piešinių
konkursas ,,Draugiškesnis
pasaulis su aviacijos
sportu“
IX tarptautinis piešinių
konkursas ,,Draugystės
atspaudas“
III nacionalinis vaikų ir
moksleivių piešinių
konkursas ,,PeizažasLietuvos spalvos“

Klaipėdos Adomo
Brako dailės
mokykla

2022-04
mėn

Skyriaus
mokytojos

LMNŠC, LAK,
Vilnius

2022-03
mėn

Skyriaus
mokytojos

Ukraina, Chersonas

2022-01
mėn

Skyriaus
mokytojos

Menų studija ,,Linksmos
spalvos“, Klaipėda

2022-10
mėn

Skyriaus
mokytojos

LMNŠC, DMA,
LRURM,
Vilnius

VIII
SKYRIUS
KONCERTAI, FESTIVALIAI, SPEKTAKLIAI, PARODOS IR KITA UGDOMOJI
EDUKACINĖ VEIKLA
Eil.
Renginio pavadinimas
Renginio vieta
Renginio
Atsakingi
Nr.
data
Pilietinė
akcija
„Atmintis
Meno
mokykla
2022-01-13 V.Verikienė
8.1.
gyva, nes liudija“
Online
Direktoriaus pagal
įsakymą sudaryta
darbo grupė

16

8.2.

Renginiai, skirti vasario
16 –ąjai paminėti.

8.3.

Renginiai, skirti kovo 11
–ąjai paminėti

8.4.

Absolventų išleistuvės ir
mokslo metų užbaigimo
šventė

8.5.

Mokslo metų pradžios
šventė
Adventinis koncertas,
skirtas mokyklos
bendruomenei.

8.6.

Online

KC

8.9.

8.10.

8.11..

8.12..

XXI tarptautinis muzikos
ir meno mokyklų
kamerinio muzikavimo
festivalis “Garsų
išdaigos“
Meno mokyklos ir J.
Naujalio muzikos
gimnazijos projektas –
muzikinė popietė „J.
Haidnui –290“
II instrumento
(fortepijono) skyriaus
mokinių koncertas
“Muzikinė puokštė
mamai“
Koncertas su Kėdainių
muzikos mokykla
„Pavasario garsai“
Agitaciniai „Atvirų durų“
koncertai rajono mokyklų
pradinių klasių
moksleiviams

2022-06

Mokyklos kiemelis

2022-09-02

Meno mokykla

2022-12

FORTEPIJONO SKYRIUS
8.7.
XXII respublikinis
Kauno m.
jaunųjų pianistų festivalis- koncertinės erdvės
maratonas
8.8.

2022-02-16
2022-03-11

2022-12

Ž. Antanavičienė
Direktoriaus pagal
įsakymą sudaryta
darbo grupė
A. Ostasevičienė
Direktoriaus pagal
įsakymą sudaryta
darbo grupė
Direktoriaus pagal
įsakymą sudaryta
darbo grupė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Direktoriaus
pagal įsakymą
sudaryta darbo
grupė
S. Reznikovienė
D. Petrošienė
E. Kubrakovskaya
L. Petrakova
E. Kubrakovskaya
D. Suslavičienė

Kauno J. Gruodžio
konservatorija

2022-05-21

KS meno mokykla

2022-03

R. Balienė

KS meno mokykla

2022-05

J. Šukienė
R. Balienė

KS meno mokykla

2022-03

J. Venskauskienė
D. Suslavičienė
D. Petrošienė

KS meno mokykla

2022-05

L. Petrakova
R. Juškienė
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8.13..

Pradinių klasių moksleivių KS meno mokykla
koncertas “Tau, mano
mamyte“

2022-05

D. Petrošienė
R. Balienė
L. Žiegienė

8.14..

Fortepijono ir muzikos
teorijos skyrių bendras
projektas - muzikinė
popietė „XX – XXI
AMŽIAUS MUZIKA“
Mokyklinis etiudų
konkursas “Linksmieji
pirštukai“

KS meno mokykla

2022-11

R. Balienė

KS meno mokykla

2022-11

Kalėdiniai koncertai

KS meno mokykla

2022-12

L. Petrakova
S. Reznikovienė
E. Kubrakovskaya
D. Suslavičienė
L. Valatkienė
D.Petrošienė
D.Suslavičienė
Skyriaus
mokytojai

8.15..

8.16..

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
8.17..
Lietuvos jaunųjų atlikėjų Vilniaus mokytojų
festivalis-konkursas
namų svetainė
,,Linksmieji pasažai“
(kamerinis)
8.18..
VII respublikinis.
Garliavos meno
Styginių instr. festivalis mokykla
,,Nuo Renesanso iki
Džiazo“
8.19..
Respublikinis vaikų
Kauno sakralinės
festivalis ,,Laudate
muzikos m.
pueri“
8.20.

Dalyvavimas „Atvirų
durų“ savaitės
renginiuose

JMM

Styginių instrumentų
JMM
skyriaus mokinių
koncertas ,,Sveika,
vasarėle“
8.22.
Muz. Projektas ,,Jazz
JMM
Impromptu“
PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
8.23..
XXII tarptautinis
Kauno J. Gruodžio
kamerinio muzikavimo
konservatorija
festivalis „Garsų
išdaigos“
8.24.
Agitaciniai koncertai
Meno mokykla
meno mokykloje
8.25..
Atvirų durų koncertai
Meno mokykla
8.26..
Mokinių adventiniai
MM
8.21.

2022 m.
balandis

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius

2022 m.
kovas

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius

2022 m.
kovas

R. Razmienė

2022 m.
balandis

V. Verikienė
ir styginių instr.
skyrius

2022 m.
gegužė

Styginių instr.
skyriaus mokytojai

2022 m.
balandis
2022-05-21 A. Ostasevičienė

2022-05

Pučiamųjų skyrius

2022-05
2022-12

A. Ostasevičienė
Skyriaus mokytojai
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8.27..

koncertai tėvams
Edukaciniai koncertai

MM

TAUTINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ SKYRIUS
8.28.
Folklorinio ansamblio
L/d „Dobilas“
Edukacinė popietė –
koncertas „Sutartinių
rateliai“
8.29..

Skyriaus PRU 1-2 kl.
Mokinių koncertas
tėvams „Aš – scenoje“
8.30.
Respublikinis tautinių
instrumentų festivalis
„Upokšnis“
8.31..
Kauno krašto tautinių
muzikos instrumentų
festivalis-maratonas
8.32.
Edukacinės pamokos ir
užsiėmimai Kauno P.
Stulgos tautinių
instrumentų muziejuje.
8.33.
Tautinės muzikos ir
šokių ansamblio
„Ratilėlis“ dalyvavimas
moksleivių Dainų
šventėje
8.34.
Ansamblio „Ratilėlis“
dalyvavimas
tarptautiniame festivalyje
Čekijoje (Prahoje).
AKORDEONO SKYRIUS
8.35..
Adventinis koncertas

8.36..

8.37..

8.38..

8.39..

Akordeono
pramoginės muzikos
vakaras
J. Miščiukaitės meno
mokyklos baigimo
pažymėjimų įteikimo
šventė
Respublikinio akordeono
muzikos festivalio
,,Pavasario nuotaikos
2022“ organizavimas
Akordeonų orkestrų
festivalis ,,Akordeonų
šėlsmas“

2022

Skyriaus mokytojai

2022-02-21

E. Merkelienė

Mokyklos koncertų 2022-03-07
salė

Skyriaus mokytojai

Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorija
Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorija
Kauno P. Stulgos
tautinių
instrumentų
muziejus
Vilniaus Kalnų
parkas

2022-04

N. Murauskas

2022-04

N. Murauskas

2022-03-14

Skyriaus mokytojai

2022-07-07

Skyriaus mokytojai

Praha, Čekija

2022 m.
rugpjūtisrugsėjis

A. Grigaliūnienė

Janinos
Miščiukaitės meno
mokykla
Janinos
Miščiukaitės meno
mokykla.
Janinos
Miščiukaitės meno
mokykla

2022-12

L. Rockina
R. Laimikienė

2022-04

L. Rockina
R. Laimikienė

Janinos
Miščiukaitės meno
mokykla

2022-03

R. Laimikienė
L. Rockina

Pasvalys

2022-05

L. Rockina

2022-06

L. Rockina
R. Laimikienė
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8.40..

8.41..
8.42..
8.43..
8.44..

Akordeono meistriškumo
kursai-sąskrydis ,,Su
meile akordeonui“
Respublikinė moksleivių
,,Dainų šventė“
Atvirų durų dienos
koncertai.
Mokslo metų baigimo
šventė
Koncertai tėvams

MUZIKOS TEORIJOS SKYRIUS
8.45..
Mokyklinis solfedžio
konkursas – žaidimas
„Solfedžio miestas“
8.46.
Muzikinė popietė „Iš
lietuvių muzikos lobyno“
8.47..

8.48.

Vokalinių
kolektyvų
koncertas
„Dainuojame Jums...“
XX , XXI a. muzika –
muzikinė popietė

TEATRO SKYRIUS
8.49.
Tarptautinei teatro dienaivaidiname mažiems ir
dideliems.
8.50.
Spektaklis V.V.
Landsbergio „
Rudnosiuko istorijos“
8.51..
Spektaklis „ Ožiukai ir
vilkas“
8.52.
Projektinė diena su dailės
skyriumi –„ Kuriame
kartu“
8.53.
Metodinė potyriminio
ugdymo diena
8.54..

8.55.

Absolventų išleistuvių
scenarijus ir šventės
organizavimas
Atvirų durų dienos
koncertai

Veisėjai
( Lazdijų r.)

2022-06

R. Laimikienė
L. Rockina

Vilnius

2022-07

L. Rockina

J. Miščiukaitės
meno mokykla
J. Miščiukaitės
meno mokykla
Meno mokykla

2022-05
mėn.
2022-06
mėn.
2022-05
2022-12

R. Laimikienė
L. Rockina
L. Rockina
R. Laimikienė
R. Laimikienė
L. Rockina

Meno mokykla

04-22

Muzikos teorijos
skyriaus
mokytojos
Muzikos teorijos
skyriaus
mokytojos
Muzikos teorijos
skyriaus
mokytojos
.I. Rupeikienė.
Skyriaus
mokytojos

Meno mokykla

Lapkričio
mėn.

Meno mokykla

2022-05-27

Meno mokykla

2022-11

Teatro skyriuje.

2022-03-25

Mokomasis teatras

2022-01 iki
2022-05

A. Kurienius
Ž. Martinaitienė
J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius

Mokomasis teatras

2022-01

Ž. Martinaitienė

Meno mokykla
Rajono mokyklos

2022-05

Raseinių meno
mokykla

2022-05

Meno mokykla

2022-05

Meno mokykla

2022-05

J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius
J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius
J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius
J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius
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8.56..
8.57..

8.58..

8.59.

Spektaklis „ Pūkuotuko
pasaulis“
Jonavos rajono mokyklų
vaikų ir jaunimo teatrų
šventė
Spektaklis V.V.
Landsbergio „Briedis
Eugenijus“
Spektaklis – projektas „
Hortonas ir kasiukai“

Jaunimo teatrų festivalis
spektaklis“ Jausmų sala“
CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS
8.60..

8.61.

8.62..

8.63..

8.64..

8.65..

8.66..

8.67..

Meno mokykla
Mokomasis teatras
Meno mokykla
ir rajono mokyklos

2022-10

A. Kurienius

2022-10

Meno mokykla

2022-11

J. Andriulevičius
Ž. Martinaitienė
A. Kurienius
A.Kurienius

Meno mokykla
Mokomasis teatras

2022-05 ir
2022 -12

Birštono KC

2022-10

X Respublikinis festivalis JKC
,,Iš aplinkui –Jonava 2022
„ , skirtas choreografijos
skyriaus 30-ies metų
sukakčiai.
Mokslo metų pabaigos
šventė.
Mažoji šokio šventė „ Ei, Joninių slėnis
šokėjau, sukis vėju...“
organizatoriai Jonavos
Janinos Miščiukaitės
meno mokykla.
Mokslo metų pradžios Jonavos Janinos
šventė
Miščiukaitės meno
mokyklos kiemas.
.Merginų šokių grupės
prie pučiamųjų orkestro
koncertai ir pasirodymai
mokyklos, miesto ir
rajono renginiuose
Istorinio šokio kolektyvo
,,Fioretti“
Dalyvavimas pasirodymai
mokyklos, miesto, rajono,
respublikos renginiuose.
Tautinės muzikos ir šokių
ansamblio ,,Ratilėlis“
dalyvavimas renginiuose,
koncertuose mokykloje,
mieste, rajone.,
respublikoje ir užsienyje.

A.Kurienius
Ž. Martinaitienė
J.Andriuevičius
A.Kurienius

2022 m.
V.Andriulevičienė
gegužės 27 d. A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
2022 m.
V.Andriulevičienė
birželio mėn. Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
2022 m.
V.Andriulevičienė
birželio mėn. Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
A.Grigaliūniene

2022 m.

V.Andriulevičienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
D.Aleksynienė

2022 m.

Ž.Antanavičienė

2022 m.

V.Andriulevičienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė

2022 m.
Rugsėjo 2 d.
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8.68..

Edukacinė menų savaitė

Meno mokykla

8.69..

Meno mokyklos
Adventinis koncertas

Meno mokykla

8.70.

Choreografijos skyriaus
ugdytinių dalyvavimas
mokyklos muzikiniame
meniniame projekte
,,Hortonas ir kasiukai“
Respublikinė Moksleivių
Dainų šventė

Meno mokykla

8.71.

8.72.

8.73.

8.74.

8.75.

8.76.

Vilnius

V.Andriulevičienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
G.Skrobot
A.Juškevičienė
L.Stakeliūnienė
2022 m.
V.Andriulevičienė
gruodžio mėn. Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
2022 m.
V.Andriulevičienė
gegužės
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
mėn.
2022 m.
gegužėsbirželio
mėn.

2022 m.
Birželioliepos mėn

Tarptautiniai šokio
Čekija-Praha
festivaliai užsienyje,
dalyviai tautinės muzikos
ir šokių ansamblis
„Ratilėlis“, istorinio
šokio kolektyvas „Fioretti
XIV respublikinis
festivalis „Šitam dideliam
būry“, dalyviai tautinės
muzikos ir šokių
ansamblis „Ratilėlis“ ir
istorinio šokio kolektyvas
„Fioretti“.
Respublikinis šokių
Marijampolės KC.
kolektyvų festivalis
,,Draugų būryje“ dalyviai
tautinės muzikos ir šokių
ansamblis „Ratilėlis“.

2022 m.
Rugpjūčio
mėn.

Tautinės
muzikos ir Pagal pakvietimą
šokių ansamblio
,,Ratilėlis“ dalyvavimas
renginiuose, koncertuose
mokykloje, mieste,
rajone., respublikoje ir
užsienyje.
Meno mokyklos atvirų
Meno mokykla
durų koncertai.

V.Andriulevičienė
A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė
V.Andriulevičienė
A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė

2022 m.

V.Andriulevičienė
A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė

2022 m.

V.Andriulevičienė
A.Grigaliūnienė
Ž.Antanavičienė
D.Aleksynienė

2022 m.

V. Andriulevičienė
Ž. Antanavičienė
D. Aleksynienė

2022 -05-06

V. Andriulevičienė
Ž. Antanavičienė
D. Aleksynienė
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8.77.

Meno mokyklos
Adventinis koncertas

DAILĖS SKYRIUS
8.78..
Meninė akcija piešimo su
kreidelėmis, skirta
tarptautinei mokytojų
dienai
8.79.
Meninė akcija piešimo su
kreidelėmis, skirta
šv.Velykoms
8.80.
Meninė akcija-konkursas
,,Moliūgų terasa“, skirta
helovino šventei
8.81.
Erdvinių darbų ir piešinių
parodos, skirtos mokslo
metų pradžiai
8.82.
Piešinių parodos, skirtos
helovino paminėjimui
8.83.
Erdvinių darbų ir piešinių
parodos, skirtos
kalėdiniam šventiniam
laikotarpiui
8.84.
Erdvinių darbų paroda
,,Kaukės“, skirta
užgavėnėms
8.85.
Metų simbolio erdvinių
darbų paroda ,,Tigriukai“
8.86.
Erdvinių darbų ir piešinių
parodos, skirtos Šv.
Velykoms
8.87.
Erdvinių darbų paroda,
skirta mokslo metų
pabaigai
8.88.
37 absolventų laidos
baigiamųjų darbų paroda
8.89.
Virtualios mokinių
kūrybinių darbų parodos
8.89.
Buvusių mokinių ir
mokytojų kūrybinių darbų
parodos, skirtos skyriaus
40-ies metų jubiliejui ir
susitikimas su autoriais

Meno mokykla

2021 -12

V. Andriulevičienė
Ž. Antanavičienė
D. Aleksynienė

Mokyklos kiemas

2022-10
mėn

J. Grigienė,
E. Januškevičienė

Mokyklos kiemas

2022-04
mėn

J. Grigienė,
E. Januškevičienė

Viešosios bibliotekos 2022-10 mėn J. Grigienė
Knygų terasa
E. Januškevičienė
J. Jasinskė
Mokyklos fojė
2022-09 mėn Skyriaus
pedagogės
Mokyklos fojė, 3
aukštas
Mokyklos fojė, 3
aukštas

2022-10 mėn Skyriaus
pedagogės
2022-11,12 Skyriaus
mėn
pedagogės

Mokyklos fojė

2022-02 mėn J. Jasinskė

Mokyklos fojė

2022-03 mėn J. Jasinskė

Mokyklos fojė

2022-04 mėn Skyriaus
pedagogės

Mokyklos fojė

2022-05 mėn J. Jasinskė

Mokyklos 2 aukštas

2022-05 mėn Skyriaus
pedagogės
Visus metus Skyriaus
pedagogės
2022-11 mėn Skyriaus
pedagogės

Mokyklos tinklapis
Mokyklos erdvės

23
8.90.

Projektas ,,Jaunimo
naktys. Neformatas“,
skirtas tarptautinei
jaunimo dienai paminėti

Šilų kultūros centras

2022-07 mėn J. Jasinskė,
M. Januškienė

8.91.

Kūrybinės-edukacinės
dirbtuvės ,,Skulptūros
konstravimas iš aplink
esančių objektų,
performanso kūrimas,
fotografija“
Mokyklos interjero ir
eksterjero puošyba
šventiniams laikotarpiams

Šiuolaikinio meno
galerija AV17,
Vilnius (lektoriai
atvyks į mokyklą)

2022-I-III
ketvirtis

8.92.

Mokyklos interjeras ir Visus metus
eksterjeras

J. Jasinskė

Skyriaus
pedagogės

IX SKYRIUS
RESPUBLIKINIAI SEMINARAI ORGANIZUOJAMI MOKYKLOJE
Eil.
Seminaro tema
Seminaro
Seminaro Organizatoriai
Laukiamas
Nr.
vieta
data
rezultatas
9.1. Seminaras-praktikumas Meno
2022-03
A. Ostasevičienė Meno mokyklos
respublikos pučiamųjų mokykla
bendradarbiavimo
instrumentų
plėtra.
pedagogams
2022-02

A. Ostasevičienė Tęsiamas
R. Balienė
bendradarbiavima
s su kitomis
respublikos,
užsienio meno ir
muzikos
mokyklomis.

9.2. Respublikinė
muzikos/meno mokyklų
mokytojų konferencija
„Šiuolaikinio ugdymo
aktualijos nūdienos
kontekste“

Meno
mokykla

9.3. Partnerystės projektas su
Jonavos Kultūros centru
„Šokantys vėjyje“.
Seminaras ir edukaciniai
užsiėmimai istorinio
šokio tema,

Jonavos raj. 2022 m.
savivaldybės balandžio
kultūros
25 d.
centro
Juškonių
filialas

9.6. Partnerystės projektas su
Jonavos Kultūros centru
„Šokantys vėjyje“.
Seminaras ir edukaciniai
užsiėmimai lietuvių
liaudies šokio tema.

Jonavos raj. 2022 m.
V.
Savivaldybės rugsėjo 19 Andriulevičienė
kultūros
d.
centro
Juškonių
filialas

Ž. Antanavičienė
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X SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Nr.
Veiklos
Terminas
Atsakingas
priemonės
10.1.
Informacijos apie Nuolat metų
Administracija,
mokyklos
eigoje
metodinių grupių
teikiamas
pirmininkai,
paslaugas
bibliotekininkė
skelbimas,
pristatymas

10.2.

Konsultacijos
Gebėjimų patikra

2022-062022-06-

10.3.

Mandatinės
komisijos posėdis

2022-08-

10.4.

Klasių paruošimas
naujiems mokslo
metams
Kabinetų ir
mokyklos
priežiūra
Mokyklos daiktų
išdavimas,
priėmimas, rūbų
panaudos sutarčių
sudarymas,
inventoriaus
apskaitos kortelių
vedimas
Tvarkaraščių
sudarymas

2022-08-24

Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai
R. Trimonienė
metodinių grupių
pirmininkai
I. Kartašovienė

Nuolat

I. Kartašovienė

Nuolat

Z. Fedorova

Iki 2022-01-18
ir 202209-01
Tikslinamas
metų eigoje
2022-09-18

G. Grigaravičienė,
B. Platkauskienė,
pedagogai

2022-08-28

Direktorius,
mokytojai, metodinės
grupės pirmininkai

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Mokinių sąrašų
sudarymas ir
pateikimas
Skyrių veiklos
planų ir metinės
mokyklos veiklos
plano

G. Grigaravičienė
mokytojai

Laukiamas rezultatas
Ugdymo procesas
sukomplektuotas ir
pasirengęs naujiems
mokslo metams.
Atnaujintos pagal
galimybes klasės ir
edukacines aplinkos.
Sudaryti pamokų
tvarkaraščiai
atsižvelgiant į ugdytinių
poreikius.

25
patikslinimas

10.11.

Individualių planų 2022-01-17
sudarymas
2022-09-18
(pusmečiais)

10.12.

Grupinių teminių
planų sudarymas
(pusmečiais)

2022-01-10
2022-09-11

10.13.

Atvirų pamokų ,
koncertų
tėveliams grafiko
sudarymas ir
tvirtinimas
Edukacinė Menų
savaitė

2022-04-10 ir
2022-11-16

Tarpinių ir
baigiamųjų
egzaminų
perklausų ir
peržiūrų grafikų
sudarymas ir
tvirtinimas
Baigiamųjų
egzaminų ir dailės
baigiamųjų darbų
pristatymo grafikų
sudarymas ir
tvirtinimas
Akademinių
koncertų
Gebėjimų patikros
Instrumentų
Baigiamųjų
egzaminų
perklausos
Instrumentų
Baigiamasis
egzaminas
Baigiamojo
Solfedžio
egzamino PGU 4
kl.( ak., puč., taut.,
git.),

2022-01-28

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

2022 m. gegužė

Metodinių grupių
pirmininkai,
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Metodinių grupių
pirmininkai,
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė

Direktoriaus pagal
įsakymą sudaryta
darbo grupė
G.Grigaravičienė
Direktorius,
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
metodinių grupių
pirmininkai

2021-03-06

Direktorius,
B. Platkauskienė G.
Grigaravičienė
metodinių grupių
pirmininkai

2022-05-16
2022-05-18
2022-02-23
2022-03-23
2022-04-27
2022-05

B.Platkauskienė
A.Grigaliūnienė

05-05

B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
L. Sekrienė –
J. Simonavičienė
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10.19.

Žinių patikros .
PRU 3 kl. ( ak.,
puč., taut., git.)
. PRU 4 kl. (
fortep., styg.).
konsultacijos
stojantiesiems
gebėjimų patikra
Pučiamųjų
akademiniai
koncertai.
žinių patikros.
baigiamųjų
egzaminų
perklausos,
Stojančiųjų
gebėjimų patikra
ir konsultacijos

05 – 16

05-17

04-12
04-21
04-26
04-28

G. Grigaravičienė
A. Ostasevičienė
Pučiamųjų
instrumentų skyrius

XI SKYRIUS
DARBAS SU MOKYTOJAIS
Nr.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Veiklos priemonės
Mokyklos metraščio
medžiagos kaupimo ir
sisteminimo darbai
Mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo
perskaičiavimas
Metodinių grupių
susirinkimai

Terminas
Nuolat

Atsakingas
N. Jaramičienė,
mokytojai (pagal
įsakymą)

2022-09

R. Trimonienė

Egzaminų , perklausų
techninių įskaitų, dailės
darbų peržiūrų aptarimai

Visus metus R. Trimonienė
B. Platkauskienė,
G. Grigaravičienė
ir komisijos
Nuolat
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai,
pedagogai
Nuolat
N. Jaramičienė

11.5.

Projektų rašymas ir
įgyvendinimas

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

11.7.

11.8.

Nuolat

B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
metodinių grupių
pirmininkai

Nuolat

N. Jaramičienė

Nuolat

Administracija,
N. Jaramičienė

Laukiamas rezultatas
s 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.

27
11.9.

Metodinių darbų
pristatymas

Nuolat

11.10.

Atvirų pamokų
organizavimas ir
lankymas

Nuolat

Eil.
Nr.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.
12.8.

12.9.
12.10.

Metodinių grupių
pirmininkai,
mokytojai
B. Platkauskienė
G. Grigaravičienė
Metodinės grupės
pirmininkai

XII
SKYRIUS
DARBAS SU TĖVAIS, GLOBĖJAIS
Priemonės pavadinimas
Data
Atsakingi
Mokinių koncertai tėvams
2021-2022 m .m II pusmečio
klasės koncertai tėveliams
2021-2022 m .m. I pusmečio
klasės koncertai tėveliams
II instrumento (fortepijono)
ugdytinių koncertas tėvams.
Klasių Kalėdiniai koncertai
tėvams
Kalėdinis koncertas tėvams ir
visuomenei

2022-05
2022-05
2022-12

Atviros pamokos tėvams
Tėvų susirinkimai
Dailės pradinio ir pagrindinio
ugdymo klasių darbų
peržiūros ir rezultatų
aptarimas su tėvais
Absolventų baigiamųjų darbų
pristatymas
Pirmokų tėvelių susirinkimai

XIII

Skyrių pedagogai
Skyrių pedagogai

2022-04

S. Reznikovienė

2022-12

Skyrių pedagogai

2022-12

2022 m.
2022 m.
2022-012022-05

Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė
Skyrių pedagogai
Skyrių pedagogai
Dailės skyriaus
mokytojos

2022-05

J. Grigienė

2022-09

R. Trimonienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Metodinės grupės
pirmininkai

Laukiamas
rezultatas
Sustiprės ryšys
tarp mokytojų,
ugdytinių ir tėvų.
Bus aktyvesnis
tėvų ir mokyklos
bendravimas ir
bendradarbiavimas
Pagerės ugdytinių
pamokų lankymas
ir
mokymosi
motyvacija.

SKYRIUS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Nr.
13.1.

13.2.

Veiklos priemonės
Dėl SMS ministerijos ir mokyklos
Pažymėjimų išdavimo 2021-2022
m.m. absolventams; dėl ugdytinių
apdovanojimo;
Dėl mokyklos 2021-2022 m. m.
II- ojo pusmečio veiklos analizės;
dėl kėlimo į aukštesnę klasę; dėl
neatestuotų ir kt.

Terminas
2022-05

Atsakingas

R. Trimonienė
G. Grigaravičienė
sekretorius

2022-06

R. Trimonienė
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
sekretorius

Laukiamas rezultatas
Mokyklos
organizacinės,
ugdomosios veiklos
klausimų sprendimas,
analizė, informacijos
sklaida
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13.3.

13.4.

Dėl 2022-2023 m. m. ugdymo
plano tvirtinimo; dėl metodinės
grupės pirmininkų tvirtinimo;
saugos grupės; dėl tarifikacijos ir
kiti klausimai.
Dėl 2022-2023 m. m. I pusmečio
veiklos analizės aptarimo; 2022
metų veiklos plano ; dėl viešųjų
pirkimų plano; dėl
inventorizacijos ataskaitos ir kiti
klausimai
Dėl kitų svarbių klausimų

2022-08

sekretorius

2022-01

R. Trimonienė
sekretorius

Nuolat

13.5.

Nr.

R. Trimonienė

R. Trimonienė
sekretorius

XIV
SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIAI
Veiklos priemonės
Terminas
Atsakingas

14.1.

Dėl Mokyklos metinės veiklos
plano, Direktorės vertinimo,
Mokyklos tarybos nuostatų
papildymo, dėl soc. remtinų
mokinių atleidimo nuo mokesčio
už mokslą 2021-2022 m. m. II
pusmečiui, dėl naujų įkainių už
mokslą, konkursus ir lengvatų
teikimo Jonavos rajono tarybai
svarstyti.

2022-01

J. Šukienė.

14.2.

.Dėl ugdymo veiklos ir
statistinės ataskaitos už II
pusmetį, kiti klausimai.

2022-06

J. Šukienė.

14.3.

Dėl Mokyklos ugdymo plano
2022-08
pritarimo, dėl Mokyklos meninės
raiškos kolektyvų programų,
kontaktinių valandų ir vardinių
sąrašų plano 2022-2023 m. m.
pritarimo, kiti klausimai.
Dėl atleidimo nuo mokesčių už
2022-09mokslą prašymų tenkinimo 20222023 m. m. I pusm., dėl prašymų
25% mokesčio už mokslą
lengvatai gauti 2022-2023 m. m.
tenkinimo, kiti klausimai.
Dėl ugdymo veiklos, statistinės
2022-12
ataskaitos už 2022-2023 m. m. I
pusm. dėl 2023 m . mokyklos
veiklos plano pritarimo, dėl ūkinės
veiklos už 2022 m. ataskaitos
pritarimo ir numatytų viešųjų
pirkinių 2023 m. pateikimo
pritarimo.

14.4.

14.5.

J. Šukienė.

J. Šukienė.

J. Šukienė

Laukiamas
rezultatas
Sistemingas
mokyklos
organizacinės,
ugdomosios veiklos
klausimų
sprendimas, analizė,
informacijos sklaida
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Eil.
Nr.
15.1.
15.2.

15.3.

XV SKYRIUS
MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI
Veiklos priemonės
Terminas
Atsakingas
Laukiamas rezultatas
Dėl mokytojų atestacijos

R. Trimonienė

Nuolat

Dėl mokytojų aukštesnės
2022-03
kvalifikacinės kategorijos
suteikimo; 2022- 2023 m. m.
Dėl mokytojų aukštesnės
2022-05
kvalifikacinės kategorijos
suteikimo; 2022- 2023 m. m
XVI

R. Trimonienė

Sistemingas mokyklos
mokytojų atestacijos
klausimų sprendimas,
vykdymas ir priežiūra.

R. Trimonienė

SKYRIUS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
Įgyvendinimo būdai ir formos

Eil. Nr.

Veikla

16.1.

Vartotojų aptarnavimas Pirmą kartą apsilankiusius supažindinti su
naudojimosi mokyklos biblioteka
2022-09
taisyklėmis, fondo išdėstymu ir bibliotekos
tvarka.
Suteikti pagalbą moksleiviams, kurie
Visus metus
savarankiškai renkasi natų leidinius ir kitą
literatūrą.
Informacijos paieška itin reikalingu atveju
kitose informaciją teikiančiose institucijose
(viešosiose bibliotekose, interneto
tinklapiuose ir kt.).
Visus metus
Kintanti paroda „Naujos knygos“.
2022- 05/06
Siekti, kad pasibaigus mokslo metams visi
mokytojai ir moksleiviai atsiskaitytų su
biblioteka.
Bendradarbiavimas su Suteikti informaciją apie fondus, katalogus. Visus metus
Skelbti informaciją apie gautą literatūrą ir
pedagogais
kitus dokumentus mokytojų kambaryje.
Konsultuoti mokytojus darbo kompiuteriu
klausimais.

16.2.

16.3.

Data

Kvalifikacijos kėlimas, Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų Visus metus
profesinių žinių
metodiniuose pasitarimuose, seminaruose.
tobulinimas
Domėtis kultūros ir švietimo ministerijos
išleidžiamais
įsakymais,
raštais,
rekomendacijomis, liečiančiomis mokyklų
bibliotekų darbą.

30
16.4.

Bibliotekos fondo
tvarkymas ir
komplektavimas

16.5.

Bendradarbiavimas ir
pagalba mokyklos
bendruomenei,
ruošiantis šventėms bei
įvairiems renginiams

16.6.

Administracinis
darbas

16.7.

Kultūrinių
ugdymas

interesų

Papildyti fondą naujais dokumentais.
Visus metus
Restauruoti, klijuoti susidėvėjusius
2022-06-08
spaudinius.
Nurašyti susidėvėjusius, pamestus ir
aktualumą praradusius dokumentus.
Spausdinti, kopijuoti, laminuoti skelbimus, Visus metus
programėles, diplomus ir kitus dokumentus.

2022 m. darbo ataskaita.
Bibliotekinį darbą vykdyti pagal patvirtintas
pareigybes ir įstatyminius dokumentus.
Sudaryti bibliotekos veiklos planą, aptarti
su pedagogų taryba.
Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus
(pildyti dienoraštį, inventoriaus knygą;
klasifikuoti, sisteminti, antspauduoti naujas
knygas; pildyti fondo apskaitos knygą;
rūpintis naujų knygų, natų leidinių,
prenumeratos užsakymu)
Pateikti metinę-statistinę ataskaitą rajono
švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
Prižiūrėti bibliotekoje esančias
technologijas ir dokumentus. Teikti
mokamas kopijavimo paslaugas.
Rūpintis bibliotekos interjeru
Parodos, skirtos žymių muzikų ir
menininkų jubiliejams paminėti:
S. Šimkaus- 135 g. m.
D. Tarabildienės -110 g. m.
V. Buterlevičiaus-85 g. m.
B. Kutavičiaus 90 g. m.
J.Gaižausko-100 g. m.
A.Bražinsko-85 g. m.
O.Balakausko-85 g. m.

2022-12
2022-12

2022-01
Visus metus

2022-02
2022-05
2022-06
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12

XVII
SKYRIUS
VIDAUS DARBO PRIEŽIŪRA
Eil.Nr.

Veiklos priemonės

Terminas

Atsakingas

17.1.

Administracijos darbo grafikų 2022-08-30
tvirtinimas

R. Trimonienė

17.2.

Mokyklos sargų grafikų
tvirtinimas
Atostogų grafikų tvirtinimas

R. Trimonienė

17.3.

Iki einamojo
mėnesio 28 d.
Iki 2022-04-30

I. Kartašovienė

R.

Trimonienė

I. Kartašovienė

Laukiamas
rezultatas
Efektyvesnė
mokyklos veiklos
vidaus darbo kontrolė
ir priežiūra pagerins
mokyklos ugdymo
kokybę.

31
17.4.

Mokyklos skyrių ir metodinių 2022-04,05
grupių darbo

R. Trimonienė
Pavaduotojos
ugdymui

17.5.

Pamokų, atvirų pamokų,
seminarų, kursų kontrolė
Mokinių pažangos ir
pasiekimų patikra
Metodinių grupių veiklos
kontrolė
Koncertinės ir konkursinės
veiklos kontrolė.
Mokomųjų kolektyvų
repeticijų patikra

Nuolat

G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Metodinių grupių
pirmininkai
G. Grigaravičienė

Nuolat

R. Trimonienė

17.6.
17.7.
17.8.

Nuolat
Nuolat

XVIII

G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė

SKYRIUS

MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS PLANAS
Nr.
18.1.

18.3.

Tema
Mokomųjų kolektyvų vardinių
sąrašų ir programų pateikimas ir
patikslinimas
Mokytojų sveikatos pažymų
pateikimas
Mokinių mokymosi sutartys.

Data
2022-08-29
2022-09-16

Atsakingas
G. Grigaravičienė,
kolektyvų vadovai

Visus metus

Iki 2022-09-05
Nuolat

J. Didžiulytė, darbo saugos ir
sveikatos grupė
Direktorius,
G. Grigaravičienė
J. Didžiulytė
B. Platkauskienė

Iki 2022-09-13

18.4.
18.5.

Pavežėjimo bilietai
Mokytojų registro duomenys.

18.6.
18.7.

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

Nuolat
Nuolat

G. Grigaravičienė
I. Kartašovienė

Nuolat

18.10.

Ugdytinių žinių patikra
Ugdytinių baigiamieji egzaminai

Pagal grafiką

18.11.

Mokytojų ugdomosios veiklos
stebėjimas ir vertinimas (pagal
atskirą grafiką)
Mokyklos vadovo veiklos
ataskaita

Nuolat

A. Ivanovas
G. Grigaravičienė,
B. Platkauskienė
Komisija, patvirtinta
direktoriaus įsakymu
Direktorius
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Direktorius
G. Grigaravičienė
B. Platkauskienė
Direktorius

18.2.

18.8.

18.9.

18.12.

Iki 2022-01- 13

2022-01 2022-06

Ataskaita aptarta mokyklos taryboje, 2021 m. gruodžio 28 d. pritarta mokyklos tarybos posėdyje
protokolo nutarimas Nr.7-VR71, skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje www.jmm.lt

