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VEIKLOS PLANAS
2020 - 2021 m. m.
I. SITUACIJOS ANALIZĖ
1. Rudaminos meno mokykla – formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, kurioje veikia
muzikos ir dailės skyriai. Muzikos skyriuje mokoma groti smuiku, akordeonu, gitara, pučiamaisiais
instrumentais ir fortepijonu. Dailės skyriuje mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo,
tekstilės, grafikos ir dailės istorijos. Mokykloje savivaldos institucijos: mokyklos taryba ir mokytojų
taryba.
Svarbiausi mokyklos gyvenimo įvykiai yra fiksuojami virtualiame metraštyje, konkrečios informacijos
apie mokyklos veiklą, tikslus, mokinių pasiekimus ir laimėjimus, dalyvavimą projektuose galima rasti
internetinėje svetainėje www.rudamina-mem.vilniausr.lm.lt.
Mokykla savo paslaugas teikia ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Jie gali mokytis
muzikos ir dailės ugdymo programas pagal ankstyvojo (1 – 2 metai), pradinio (4 metai) ir pagrindinio (4
metai) bei tęsti muzikos mokslą per papildomojo ugdymo programą (išplėstinis ugdymas)
1.1 2020 – 2021 m. m. Rudaminos meno mokykloje mokosi 233 mokiniai:
1.2 fortepijono dalyko klasėje - 49 mokiniai; akordeono dalyko klasėje – 35 mokiniai iš jų 2
išplėstinio kurso; styginių instrumentų klasėje – 30 mokiniai iš jų 2 išplėstinio kurso: smuiko dalyko 30
mokiniai iš jų 2 išplėstinio kurso ir 13 gitaros dalyko; pučiamųjų instrumentų klasėje 35 mokiniai iš jų 13
saksofono dalyko iš jų 1 išplėstinio kurso, 7 klarneto dalyko; 15 fleitos dalyko; dailės klasėje – 71
mokinis.
2019-2020 m. m. mokyklą baigė 18 mokinių. Išplėstinio 3 mokiniai.
1.3. Mokykloje dirba 22 mokytojai, iš jų 9 mokytojai metodininkai, 9 vyresn. mokytojų, 4
atestuotų mokytojų.
2. Mokykla atvira visuomenei: koncertuoja svečiai iš kitų Lietuvos, kitų šalių meno ugdymo bei
kultūros įstaigų, organizuojamos parodos, ekskursijos, dalyvaujama respublikiniuose ir tarptautiniuose
renginiuose bei projektuose.
3. 2019-2020 m. m. mokykla organizavo:
- Mokslo metų atidarymo koncertas
- Koncertas Tarptautinės mokytojų dienos proga
- Rudaminos meno mokyklos konkursas-festivalis „Rudens kaskados“
- Polifoninės muzikos vakaras
- Dailės- muzikos konkursas „Praeitis dabartyje“
- J. Naujalio ir E. Balsio jubiliejinių metų minėjimas-koncertas
- Koncertas „Kalėdinė svajonė“
- Koncertas „ Mažiesiems draugams “
- Vasario 16 dienos minėjimo koncertas
- Koncertas online skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai
- Vasaros stovykla
4. 2019-2020 m. m. mokykla dalyvavo:
XXI nacionalinis B.Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje MM
2020 05 20 IX Tarptautinis M.Grušvickio vardo jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas Baltarusijoje
VII Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė Akvarelė -2020“ Anykščių muzikos
mokykloje.
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XXI nacionalinis B.Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas Auksė Antanavičiūtė - diplomantė,
mokytoja Rasa Šimkienė
2020 03 07 Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis - „Muzikuokime drauge“
Emilija M. Koreivaitė (instrumentinis duetas) - diplomas mokytoja Jolanta Grabštunovičienė
Nacionalinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso “Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija”,
skirtame UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams. -II kl. mokinė Gabija Balsytė yra LAUREATĖ
Dalyvavimas tarptautiniame FAI piešinių konkurse „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ nacionaliniame ture.
IIkl.I. Blazarėnaitė,G. Malevskaitė,VI kl.D. Blizniukevič, K.Dyšlevič. Irma Blazarėnaitė LAUREATĖ
Respublikinis keramikos konkursas „Šv. Kazimeras“. II vieta Ksenija Neverovskaja
II Respublikinis muzikos ie meno mokyklų akordeono klasės mokinių konkursas „Greiti pirštai“ Liros
muzikos mokykla Vilnius
Laureatai- K. Simanavičius, D. Adamavičius, M. Jasinskis
Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-projektas „Muzikuokime drauge“ Algirdo muzikos mokykla
Vilnius Diplomantai - K. Simanavičius, M. Jasinskis, G. Astrauskytė
I asis Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @“ kauno 1 oji muzikos mokykla
Laureatai- K. Simanavičius, D. Adamavičius
Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkursas „Dainų dainelė“
5. Rudaminos meno mokyklos auklėtinių laimėjimai:
Laureatai
Justina Drakšė (III kl., smuikas) – Laureatė, (festivalis-konkursas „Romantikų įkvėpti“)
Feodora Drakšė (IV kl., smuikas) – Laureatė, (festivalis-konkursas „Romantikų įkvėpti“)
Martinas Jasinskis - Laurestas „Rudens kaskados“)
Kristupas Simanavičius- Laureatas („Rudens kaskados“)
Martinas Jasinskis I v. Lautreatas („Greiti pirštai“)
Kristupas Simanavičius II v. Laureatas(„Greiti pirštai)
Dominykas Adamavičius II v. Laureatas („Greiti pirštai“)
Kristupas Simanavičius II v. - Laureatas, („Muzika @“)
Dominykas Adamavičius III v. –Laureatas ( „Muzika @“)
Marika Utovka I v. –Laureatė ( „Muzika @“)
Polina Leščevskaja - I v. Laureatė ( „Muzika @“)
Šarlota Paramonova - II v. Laureatė ( „Muzika @“)
Liveta Kovger - II v. Laureatė ( „Muzika @“)
Gabriela Bridžiūtė - III v. Laureatė ( „Muzika @“)
Ignotas Rozovas - II v. Laureatė ( „Muzika @“)
Emil Tunevič III v. – Laureatas (J. Pakalnio konkursas)
Kristupas Petraiti – Laureatas (J. Pakalnio konkursas)
Marika Utovka _ III v. Laureatė („Naujene Wind“)
Deivid Jankovski – Laureatas „Žiemos pasaka“
Gabija Balsytė – („Kelionė laiku“)
Irma Blazarėnaitė – Laureatė („Skrydžio vakardiena ir rytojus“)
Diplomantai solistai
Auksė Antanavičiūtė – (“B. Dvariono”, Vilnius)
Auksė Antanavičiūtė - (Grušvickio vardo jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas , Rakovas)
Martinas Jasinskis („Muzikuokime drauge“)
Kristupas Simanavičius („Muzikuokime drauge“)
Gabrielė Astraiskytė („Muzikuokime drauge“)
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Dominykas Sokolovskis („Rudens kaskados“)
Feodora nDrakšė („B. Dvariono“, Vilnius)
Silvia Bogumilo („Romantikų įkvėpti“)
Safira Augulevič („Romantikų įkvėpti“)
Augustas Bernadickas(„B. Dvariono“, Vilnius)
Beatričė Graziano („B. Dvariono“, Vilnius)
Augustas Bernadickas (V. Rodovičiaus konkursas)
Augustas Bernadickas („Dainos ir šokiai“)
Duetai:
1. Dominyka Petruškaitė – fortepijonas Daumantas Markovskis – saksofonas – laureatai (M.Grušvico jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas Baltarusijoje, Rakovas)
2. Emilija M. Koreivaitė – fortepijonas, Ignotas Rozovas – saksofonas – diplomantai (Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis - „Muzikuokime drauge“)
6. Mokyklos kompiuterizavimas ir informacinių technologijų diegimas: mokykloje yra 6
kompiuteriai, internetas, elektroninis paštas, mokyklos svetainė. Atsiranda vis daugiau kompiuterinių
mokomųjų muzikos programų, tačiau lėšų trūkumas neleidžia visiškai kompiuterizuoti mokomųjų dalykų
klasių.
7. Mokykla bendradarbiauja su rajono, kitų miestų, užsienio (Lenkija, Vokietija, Latvija, Rusijos,
Baltarusija) meno ir muzikos mokyklomis ir t. t.
II. SSGG. MOKYKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ
BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stipriosios pusės
Aptartos ir patvirtintos skyrių metodinėse
grupėse Bendrosios mokomųjų dalykų ugdymo
programos, įvertinant individualius ugdytinių
gebėjimus, individualios ugdymo programos ir
teminiai programų planai;
Įvairi ir visapusiška ugdymo programų pasiūla (nuo
ankstyvojo iki išplėstinio);
Puikūs ugdytinių pasiekimai baigiamuosiuose
egzaminuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose
konkursuose ir festivaliuose;
Per pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo
programas, suteikiamos bendrakultūrinės
kompetencijos;
Meninės veiklos kolektyvų atstovavimas
respublikoje ir užsienyje, Lietuvos dainų šventėje;
Puoselėjamos mokyklos tradicijos
Darni aptarnaujančio personalo komanda;
Geras mokyklos įvaizdis ir partnerystės ryšiai su
socialiniais partneriais;
Aukšta pedagoginio personalo kvalifikacija ir
pedagoginė kompetencija;
Gerėja mokyklos materialinė bazė ir gražėja
aplinka;
Dėmesys mokiniui, įvertinant individualius
gebėjimus, kompetencijų ugdymas.

Silpnosios pusės
Trūksta klasių ugdytiniams,
neturintiems
namuose instrumento, kad galėtų savarankiškai
muzikuoti;
Ne visi norintys gali mokytis mokykloje;
Trūksta lėšų mokymo kompiuterizavimui ir
šiuolaikiškam informacijos pateikimui;
Netinkama mokyklos klasių akustinė izoliacija;
Dailės kabinete nėra galimybės patenkinti
platesnio programų poreikio, nėra platesnio turinio
dalykinių programų jaunimui ir suaugusiesiems
(skulptūra, tekstilė, grafika, medžio, metalo
plastika, kompiuterinė grafika) ir joms įgyvendinti
reikiamos materialinės bazės bei priemonių ir
patalpų.
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Galimybės

Grėsmės

Ugdytinių ir pedagogų kompetencijų plėtra;
Išsaugodama mokinių skaičių mokykla turi
galimybę gauti daugiau lėšų mokymo priemonių
įsigijimui, instrumentams;
Plėsti programų pasiūlą ir teikti neformaliojo
ikimokyklinio ir suaugusiųjų ugdymo paslaugas;
Įvairūs meno mokyklos ryšiai su šalies, užsienio
švietimo bei kitomis institucijomis, tikslingi ir
darantys teigiamą įtaką visai mokyklos
bendruomenės veiklai;
Plėtoti mokytojų – tėvų bendradarbiavimą ugdant
ir auklėjant mokinius, plačiau įtraukiant tėvus į
mokyklos bendruomenės veiklą;
Per projektinę veiklą pritraukti daugiau lėšų,
kurias galima būtų skirti mokyklos veiklai tobulinti.

Vis didėjantys mokinių mokymosi krūviai
bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymo proceso
ištęstumas, sąlygojantis netolygų mūsų mokytojų
darbo paskirstymą bei patalpų trūkumas, gali įtakoti
mokinių skaičiaus mažėjimą.

III. PAGRINDINIAI MOKYKLOS
PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI
2020-2021 m. m .
TIKSLAI
1. Sudaryti sąlygas vaiko muzikiniams ir kūrybiniams gebėjimams atskleisti, perimant ir plėtojant
nacionalinę ir kitų šalių muzikinę kultūrą.
2. Ugdyti besimokančio individualybę, atskleisti jo kūrybines galias, tenkinti poreikį muzikuoti.
UŽDAVINIAI
1. Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį muzikinio ugdymosi
kelią ir galimybes prireikus jį keisti;
2. Numatyti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam moksleivių brendimui;
3. Kurti projektinio ugdymo sistemą;
4. Išplėstinio kurso moksleivius rekomenduoti į konservatorijas, menų gimnazijas ar Muzikos akademiją.
VEIKLOS KRYPTYS:
Mokomoji. Skatinti muzikuoti ir lavintis norinčius vaikus ir jaunimą, suteikiant profesionalaus
muzikavimo pagrindus.
Meninė – kūrybinė. Ugdyti besimokančiųjų individualybę, atskleisti jų kūrybines galias, tenkinti
saviraiškos poreikius.
Koncertinė . Sudaryti sąlygas kiekvienam moksleiviui aktyviai reikštis koncertinėje veikloje. Siekti, kad
meno mokyklos mokiniai bendrojo lavinimo mokyklose aktyviai reikštųsi ne tik kaip atlikėjai, bet ir
muzikinio gyvenimo klasėse organizatoriai.
Švietėjiška. Plėtoti muzikinę švietėjišką veiklą, koncertuojant darželiuose, mokyklose, globos ir kultūros
įstaigose.
MENO MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI:
1. Ugdymo turinio orientavimas į kompetencijų ugdymą;
2. Ryšių su bendrojo lavinimo mokyklomis, kitomis ugdymo įstaigomis plėtojimas;
3. Partnerystės ryšių tarp skirtingas programas įgyvendinančių įstaigų stiprinimas
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IV. VEIKLOS BEI UGDYMO PROCESO PRIEMONIŲ PLANAS
2020 – 2021 m. m.

1. Mokomojo kontingento komplektavimas
Nr.
Veiklos priemonės
Terminas
1.1.
Informacijos apie mokyklos
Nuolat
teigiamas paslaugas skelbimas,
pristatymas.
1.2.
Konsultacijos ir stojamieji
2020-05
egzaminai

2. Ugdymo procesas
Nr.
Veiklos priemonės
2. 1.
2. 2.
2. 3.
2.4.

Klasių paskirstymas
Kabinetų priežiūra
Dokumentacijos paskirstymas
Tvarkaraščių sudarymas

2.5.

Mokinių sąrašų pateikimas

2.6.

Metodinių grupių veiklos
planų sudarymas

2.7.

Individualių planų sudarymas

2.8.

Grupinių disciplinų planų
sudarymas
Pirmokų pasiekimų ir
pažangos tarpinės peržiūros.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

Atsakingas

2020-08
Nuolat
2020-08
Iki
2020-09-12
Nuolat
Iki
2020-09-06
Iki
2020-09-12

Mokyklos direktorius
Ūkvedė
Mokyklos direktorius
Administracija

Iki
2020-09-12
Iki 2020-12
2020-11

2020-09

Baigiamųjų egzaminų grafikų
sudarymas

2021-01

Mokyklos internetinės
svetainės medžiagos kaupimo
ir sisteminimo darbai

Administracija

Laukiamas Rezultatas
Sukomplektuotas ir
mokslo metams
pasirengęs mokomasis
kontingentas –
mokiniai, mokytojai

Terminas

Tėvų susirinkimų –
akademinių koncertų grafikų
sudarymas
Egzaminų perklausų grafikų
sudarymas

3. Darbas su mokytojais
Nr.
Veiklos priemonės

Atsakingas
Administracija

2020-09

Laukiamas
rezultatas
Gerėja ugdymo
procesas ir jo
priežiūra

Sekretorė
Mokytojai,
metodinių grupių
pirmininkai
Mokytojai
Mokytojai
Mokytojai, metod.
grupių pirmininkai,
direktoriaus pav.
ugdymui
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai
Administracija,
mokytojai, metod.
grupių pirmininkai

Terminas

Atsakingas

Nuolat

Direktoriaus pav.
ugdymui

Laukiamas
Rezultatas
Papildytas
mokyklos metraštis

7

Mokytojų darbo krūvių
sudarymas
Metodinių grupių susirinkimai

2020-09

Mokyklos direktorius

Nuolat

3.4.

Egzaminų ir perklausų
aptarimai

I-pusm. pab.
II-pusm. pab.

3.5.

Projektų rašymas ir
įgyvendinimas

Nuolat

3.6

Metodinių darbų rašymas

Nuolat

3.7

Periodinių leidinių
prenumerata, natų ir leidinių
kopijavimas
Stendų apipavidalinimas
Atvirų pamokų organizavimas
ir lankymas

Nuolat

Metodinių grupių
pirmininkai
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai,
mokytojai
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai, nariai
Administracija

Nuolat
Nuolat

Mokytojai
Administracija

3.2.
3.3.

3.8
3.9

4. Koncertinė, meninė, projektinė veikla
Nr.
Veiklos priemonės
Terminas

Atsakingas

Nuolat

Mokyklos direktorius

4.2.

Meno atlikėjų iš kitų kultūros
ir ugdymo įstaigų parodos,
koncertai, susitikimai,
bendradarbiavimas
Parodų organizavimas

Nuolat

Dailės klasės
mokytojos
administracija

4.3.

Koncertų organizavimas

Nuolat

4.4.

Projektinės veiklos plėtojimas:
rengti paraiškas ir dalyvauti
projektuose, vykdyti
respublikinius bei tęsti
mokyklos ilgalaikius
projektus.

Nuolat

Metodinių grupių
pirmininkai
Mokyklos direktorius

4.1.

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

Laukiamas
Rezultatas
Aktyvesnis
meninės,
kultūrinės,
projektinės veiklos
propagavimas.
Sceninės kultūros
lygio kilimas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas
su kitomis meno,
kultūros ir
švietimo įstaigomis
Kolektyvinių
įgūdžių
formavimas

V. SAVIVALDOS DARBO ORGANIZAVIMAS
Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus),
mokytojus, kitus darbuotojus, mokinius svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir
bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai.
Ugdymo institucijos uždavinius padeda įgyvendinti metodinės grupės, metodinė taryba ir
mokytojų atestacijos komisija.
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MOKYKLOS RENGINIAI
2020-2021 M.M.
I pusmetis
Eil.
Nr.

Data

Laikas

Renginio pavadinimas
Tradiciniai, šventiniai renginiai
Mokslo metų atidarymo šventė-koncertas

1.

2020-09-02

16.00

2.

2020-10-04

14.00

3.

2020-12-04

4.

2020-12-17

17.30

5.

2020-12-18

17.00

6.

2020-12-20

16.00

7.

2020-12-20

18.30

8.

2020-12-21

18.00

9.

2020-12-22

18.00

10.

2020-01

11.

2020-01

12.

2020-09-09

13.

2020-10-15

14.

2020-10-16

15.

2020-10-23

16.
17.

Atsakingi asmenys

Pučiamųjų instr. metod.
gr. mokytojai
Koncertas bei paroda skirta Tarptautinei Fortepijono metod. gr.
mokytojų dienai.
mokytojai
Dailės metodinės grupės
mokytojai
„Žiemos miniatiūros“
Dailės metodinės grupės
Naujametinė mokinių tapybos ir piešimo mokytojai
darbų paroda.
Fortepijono dalyko moksleivių Kalėdinis Fortepijono metod. gr.
koncertas
mokytojai
Saksofono ir klarneto klasės Kalėdinis
S. Balsys
koncertas
K. Kuncė
Smuiko klasės mokinių koncertas
Styginių metodinė gr.
„Kalėdų belaukiant“
mokytojai
Gitaros klasės mokinių Kalėdinis
L. Šernienė, S. Rubis
koncertas
Fleitos klasės Kalėdinis koncertas
I. Ivanauskaitė
R. Jončas
Akordeono klasės „Kalėdinis koncertas“ Akordeono metod. gr.
mokytojai
Dekoracijų kūrimas bei scenos
Dailės metodinės grupės
papuošimas Naujametiniam koncertui
mokytojai
Rudaminos meno mokyklos
Visų muzikinių ir dailės
Naujametinis koncertas
metodinių gr. mokytojai

Koncertai, festivaliai, konkursai, parodos, kiti renginiai
Vasaros dailės kūrybinės stovyklos –
Dailės metodinės grupės
tapybos plenero IV-VII kl. mokinių
mokytojai
darbų paroda „Vilniaus krašto dvarai“
Rudaminos daugiafunkciniame kultūros
centre.
12.00 Fortepijono muzikos festivalis
Fortepijono metod. gr.
„Lenkų kompozitorių kūryba“
mokytojai
Pučiamųjų instrumentų metodinė diena
Rudaminos meno mokykloje

Pučiamųjų instr.
metod.gr. mokytojai

16.00

RMM konkursas-festivalis
„Rudens kaskados“

Akordeono metodinės
gr. mokytojai

2020-10-27

11.00

Fortepijono metodinė diena Rudaminos
meno mokykloje

Fortepijono metod.gr.
mokytojai

2020-11-14

11.00

X Styginių muzikos festivalis „Šokio
ritmu: nuo senovės iki šių dienų“

Styginių metod. gr.
mokytojai
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

2021 -01

Koncertas „Mūsų mažiesiems draugams“

Visų muzikinių
metodinių gr. mokytojai

Koncertinės išvykos, dalyvavimas festivaliuose, konkursuose, parodose
2020-09-14
15.30 Rudaminos ir Pagirių meno mokyklų
Dailės metodinės grupės
mokinių integruota dailės pamoka
mokytojai
gamtoje.
2020-10Vasaros dailės kūrybinės stovyklos –
Dailės metodinės grupės
tapybos plenero IV-VII kl. mokinių
mokytojai
darbų paroda „Vilniaus krašto dvarai“
Maišiagalos Houvalto dvare.
2020-10-24
Kamerinės muzikos konkursas.
Dalyvių mokytojai
Elektrėnų meno mokykloje
2020-11Vasaros dailės kūrybinės stovyklos –
Dailės metodinės grupės
tapybos plenero IV-VII kl. mokinių
mokytojai
darbų paroda „Vilniaus krašto dvarai“
Trakuose.
2020-11-20
VI-asis pučiamųjų instrumentų
Dalyvių mokytojai
lietuviškos pjesės konkursas.
Kretingos meno mokykloje.
2020Vasaros dailės kūrybinės stovyklos –
Dailės metodinės grupės
gruodistapybos plenero IV-VII kl. mokinių
mokytojai
sausis
darbų paroda „Vilniaus krašto dvarai“
Pagiriuose.

MOKINIŲ TECHNINIŲ ATSISKAITYMŲ, AKADEMINIŲ KONCERTŲ, EGZAMINŲ
PERKLAUSŲ, BAIGIAMŲJŲ IR KELIAMŲJŲ EGZAMINŲ, DAILĖS SKYRIAUS MOKINIŲ
DARBŲ PERŽIŪROS, BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO GRAFIKAS
I – pusmetis
Data ir laikas
Pavadinimas
Atsakingi
1.
2020-10-22
Fortepijono dalyko techninis atsiskaitymas
Fortepijono dalyko metod.
gr. pirmininkė
R.Šimkienė
2.
2020-10-22, 23 Pučiamųjų instr. dalykų I-IV kl. ir
Pučiamųjų instr. dalykų
V-VIII kl.techninis atsiskaitymas
metod. gr. mokytojai
3.
2020-10-23
Smuiko ir gitaros dalykų II - VIII kl.
Styginių instr. gr.
mokinių techninis atsiskaitymas
pirmininkė L. Šernienė ir
mokytojai
4.
2020- 10-23
Akordeono dalyko techninis atsiskaitymas
Akordeono dalyko metod.
15.40 val. (m.k.) II-VII kl.
gr. pirmininkas B.
Voicinovič
5.
2020-11-12
Dailės VII klasės mokinių diplominių darbų Dailės metod. grupės
18.10 val.
I-oji peržiūra.
mokytojai
6.
2020-12-10
Pučiamųjų instr. dalykų I-IV kl. mokinių
Pučiamųjų instr. dalykų
14.00 val.
akademinis atsiskaitymas
metod. gr. pirmininikas
S. Balsys
7.
2020-12-14
Fortepijono dalyko AMU, I-IV kl.mokinių
Fortepijono dalyko metod.
akademinis atsiskaitymas
grupės pirmininkė R.
Šimkienė
8.
2020- 12 -15
Akordeono dalyko I-IV kl. mokinių
Akordeono dalyko metod.
15.00 val.
akademinis atsiskaitymas
gr. mokytojai
(m.k.)
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9.
10.
11.
12.

2020-12-15
15.00 val.
2020-12-16
14.55 val.
2020-12-16
16.40 val.
2021-01-06, 08
Pamokų metu

13.

2021-01-07

14.

2021-01-11, 12
Pamokų metu
2021-01-12
15.00 val.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Dailės AMU ir I-III kl. mokinių darbų
paroda-peržiūra
Smuiko dalyko I – IV kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas
Gitaros dalyko I – IV kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas
Muzikos istorijos atsiskaitymas VIII kl.
mokiniams.

Dailės metod. grupės
mokytojai
L. Šernienė, S.
Mikelskaitė, G. Sabilo
L. Šernienė, S. Rubis

Papildomo fortepijono atsiskaitymas

R.Šimkienė, I.
Chodorovič, R.
Pušinskienė
G. Kumpienė
T. Kinderevičienė
Dailės metod. grupės
mokytojai

Solfedžio VIII kl. mokinių baigiamojo
egzamino perklausa
Dailės IV-VII kl. mokinių darbų
paroda-peržiūra

2021- 01 -12
16.00 val.
(salė)
2021-01-12
17.30 val.

Akordeono dalyko V-VII kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas ir
VIII kl. mokinių I-oji perklausa
Smuiko ir gitaros dalykų VIII kl. mokinių
I-oji perklausa

2021-01-12
17.30 val.
2021-01-13

Gitaros dalyko V – VII kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas
Smuiko dalyko V - VII kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas
Pučiamųjų instr. dalykų V- VII kl. mokinių
akademinis atsiskaitymas

2020-01-13,14
18.00 val.

21.

2020-01-14

22.

2021-01-14, 15
Pamokų metu

23.

2020-01-

T. Kinderevičienė
E. Ivanauskienė

Akordeono dalyko metod.
gr. mokytojai
Styginių instr. metod.
grupės pirmininkė L.
Šernienė
L. Šernienė, S. Rubis
L. Šernienė,
G. Sabilo, S. Mikelskaitė
Pučiamųjų instr. dalykų
metod. gr. mokytojai

Fortepijono dalyko V-VII kl.mokinių
akademinis atsiskaitymas
VIII kl. mokinių I-oji perklausa
Solfedžio IV kl. mokinių keliamojo
egzamino perklausa

Fortepijono dalyko metod.
grupės pirmininkė R.
Šimkienė
G. Kumpienė,
E. Ivanauskienė

Pučiamųjų instr. dalykų VIII kl. mokinių
I-oji baigiamojo egzamino perklausa

Pučiamųjų instr. dalykų
metod. gr. pirmininikas S.
Balsys

VI. UGDYMO PROCESO PATIKROS KRYPTYS
TIKSLAI
Apibendrinamasis inspektavimas „mokytojo pamokos planavimas. Diferencijuoto uždavinio kėlimo, rezultatų
pamatavimo praktinio įgyvendinimo būdai“:
UŽDAVINIAI
UGDOMOJO DARBO KONTROLĖ
1. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojo individualaus darbo ir darbo su grupe dienynų tikrinimas.
2. Individualių ir grupinių pamokų stebėjimas.
3. Mokyklos meninių kolektyvų repeticijų stebėjimas ir aprašymas.
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4. Meninių kolektyvų veiklos analizė mokytojų tarybos posėdžių metu.
5. Mokinių dalyvavimo konkursuose, festivaliuose ir seminaruose – praktikumuose aptarimas mokyklos
metodinės grupės susirinkimo metu.
6. Mokinių pamokų lankomumo analizė mokytojų tarybos posėdžių metu.
7. Integruoti dailės ir muzikos temas bendrose pamokose, edukacinėse aplinkose, ieškant naujų erdvių
ugdymo proceso įvairovei.
8. Tobulinti mokytojų profesinės kompetencijos įsivertinimą, tenkinant tobulinimo poreikius.
MOKYTOJŲ UGDYMO PROCESO PATIKROS GRAFIKAS
2020 - 2021 m. m.
I pusmetis
LAIKOTARPIS
Spalis
Lapkritis

KLASĖ
Fortepijono dalyko klasė
Dailės klasė

Lapkritis
Lapkritis
Lapkritis, gruodis

Pučiamųjų instrumentų dalykų klasės
Akordeono dalyko klasė
Styginių instrumentų dalykų klasės

Gruodis

Solfedžio, muzikos istorija, muzikos
teorija, choras, instrumentiniai ir
vokaliniai ansambliai

Kas vykdo
Direktorius J. Krupičevič
L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič
Direktorius J. Krupičevič
Direktorius J. Krupičevič
L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič
L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič

LAIKOTARPIS
Vasaris

2020 - 2021 m. m.
II pusmetis
KLASĖ
Kas vykdo
Fortepijono dalyko klasė
Direktorius J. Krupičevič

Vasaris

Dailės klasė

Vasaris

Kovas

Solfedžio, muzikos istorija, muzikos
teorija, choras, instrumentiniai ir
vokaliniai ansambliai
Pučiamųjų instrumentų dalykų klasė

Kovas

Akordeono dalyko klasė

Direktorius J. Krupičevič

Kovas

Styginių instrumentų dalykų klasės

L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič

L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič
L.e. direktoriaus pav. ugdymui pareigas
I. Chodorovič
Direktorius J. Krupičevič

MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS IR UGDOMOJO PROCESO PATIKROS PLANAS
2020 - 2021 m. m.
Eil
Nr

Mokyklos vidaus kontrolė
ir patikros priemonė

1.

Mokytojų tarifikacijos ir
dokumentų paruošimas
2017-2018 m. m.
Pamokų teminių planų,
ugdymo programų,
tvarkaraščių suderinimas

Kas atlieka

Kontrolės forma

Kur klausimas
sprendžiamas ir
aptariamas

RUGSĖJIS

2.

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinė taryba

Pokalbiai, planų
patikrinimas

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje

Planų tikrinimas

Direkciniame
pasitarime,
metodinėje taryboje
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Eil
Nr

3.

4.

5.

Mokyklos vidaus kontrolė
ir patikros priemonė

ir tvirtinimas
Mokinių asmens bylų
patikrinimas (atvykę,
išvykę, palikti kartoti
kurso)
Metodinių grupių I
pusmečio veiklos planų ir
programų tikrinimas,
aptarimas ir svarstymas
Dienynų pildymo
patikrinimas

Kas atlieka

Kontrolės forma

Kur klausimas
sprendžiamas ir
aptariamas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, dalykų mokytojai

Asmens bylų
patikrinimas

Direkciniame
pasitarime,
metodinėse grupėse,
mokytojų taryboje

Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Planų
patikrinimas

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Dienynų
tikrinimas

Direkciniame
pasitarime

Pamokų vizitacija

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Direkciniame
pasitarime,
metodinėse grupėse
Metodinėse grupėse,
mokytojų taryboje

1.

Atvirų pamokų
lankymas.

SPALIS
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai

2.

Pažymių knygelių
pildymo kontrolė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Pažymių knygelių
tikrinimas

4.

Mokinių lankomumo
kontrolė

5.

Techninių atsiskaitymų
organizavimo kontrolė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
LAPKRITIS

Pamokų
lankomumo
patikrinimas
Įskaitų vizitacija,
atsiskaitymų
protokolai

1.

Dailės diplominių darbų
tikrinimas. I-oji peržiūra

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Vizitacija

Dailės metodinėje gr.

Dienynų pildymo
tikrinimas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Dienynų
tikrinimas

2.

Atvirų pamokų lankymas

Pamokų vizitacija

3.

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Dalykų pamokų vizitacija
(tikslas-susipažinti su
mokytojo darbo
metodais, darbo specifika
ir teikti metodinę
pagalbą)
Direktoriaus pavaduotoja
Mokyklinių festivalių ir
ugdymui, metodinės grupės
konkursų organizavimo
kontrolė

Mokytojų taryboje,
direkciniame
pasitarime
Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje

4.

1.

2.
3.

Solfedžio keliamojo
egzamino perklausos
organizavimo kontrolė
Akademinių koncertų
organizavimo kontrolė
Atvirų pamokų lankymas

Pamokų vizitacija

Analizė ir
aptarimas,
dienynai

Metodinėse grupėse

Metodinės grupės
posėdyje, skyriaus
susirinkime

GRUODIS
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai

Perklausų
Metodinėse grupėse
vizitacija, dienynai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
Direktorius, direktoriaus

Akademinių
koncertų
protokolai
Pamokų vizitacija

Direkciniame
pasitarime,
metodinėse grupėse
Metodinėse grupėse,

13

Eil
Nr

Mokyklos vidaus kontrolė
ir patikros priemonė

4.

Dailės parodos
organizavimo kontrolė

5.

Dienynų pildymo
tikrinimas

6.

I pusmečio mokymo
rezultatų analizė.
Mokytojų tarybos
posėdis
Metodinių grupių
metodiniai pasitarimai
Metodinės tarybos
pasitarimas

7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

II pusm. pamokų
tvarkaraščių tikrinimas ir
tvirtinimas
Metodinių grupių II
pusmečio veiklos planų ir
programų tikrinimas,
aptarimas ir svarstymas
Mokinių asmens bylų
patikrinimas (atvykę,
išvykę)
Mokyklos koncertinių
išvykų organizavimo
kontrolė
Dienynų pildymo
patikrinimas

1.

Techninių atsiskaitymų
organizavimo kontrolė

2.

Atvirų pamokų lankymas

3.

Solfedžio olimpiados
organizavimo kontrolė
Mokyklinių koncertų,
parodų organizavimo
kontrolė
Mokinių lankomumo
kontrolė

4.

5.

Kas atlieka
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui , metodinių grupių
pirmininkai

Kontrolės forma

Mokinių
pažangumo tabelis
Dienynų
tikrinimas
Analizė ir
aptarimas,
mokinių pažymų
suvestinė

Kur klausimas
sprendžiamas ir
aptariamas
metodinėje
taryboje
Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Metodinėse
gr, direkciniame
pasitarime
Mokytojų tarybos
posėdyje, metodinėse
grupėse

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinė taryba
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių gr. pirmininkai
SAUSIS
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinė taryba

Protokolų
tikrinimas
II pusm. Veiklos
plano
patikslinimas

Metodinėse grupėse

Planų tikrinimas

Direkciniame
pasitarime,
metodinėje taryboje

Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Planų patikrinimas

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, dalykų mokytojai

Asmens bylų
patikrinimas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinės grupės

Analizė ir
aptarimas,
dienynai

Direkciniame
pasitarime,
metodinėse grupėse,
mokytojų taryboje
Metodinės grupės
posėdyje, skyriaus
susirinkime

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
VASARIS
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinė grupė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinės grupės

Dienynų
tikrinimas

Direkciniame
pasitarime

Įskaitų vizitacija,
atsiskaitymų
protokolai
Pamokų vizitacija

Metodinėse grupėse

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Pamokų
lankomumo
patikrinimas

Metodinėse grupėse,
mokytojų taryboje

Pamokų vizitacija

Metodinės gr. pos.,
direkciniame

Organizavimas,
aptarimas
Organizavimas,
aptarimas

Metodinese gr.,
metodineje taryboje

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Metodinėje grupėje
Direkciniame
pasitarime,
metodinėse grupėse

KOVAS
1.

Dalykų pamokų vizitacija Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
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Eil
Nr

Mokyklos vidaus kontrolė
ir patikros priemonė

2.

Dailės diplominių darbų
tikrinimas. III-oji
peržiūra

Kas atlieka

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Kontrolės forma

Kur klausimas
sprendžiamas ir
aptariamas
pasitarime

Vizitacija

Dailės metodinėje gr.

Vizitacija

Dailės metodinėje gr.

Pažymių
knyg.tikrinimas
Dienynų
tikrinimas

Direkciniame
pasitarime

Egzaminų
vizitacija,
atsiskaitymų
protokolai
Egzaminų
vizitacija,
atsiskaitymų
protokolai
Akademinių
koncertų
protokolai

Metodinėse
grupėse, direkciniame
pasitarime

BALANDIS
1.

2.
3.

Dailės diplominių darbų
tikrinimas. IV-oji
peržiūra
Pažymių knygelių
pildymo kontrolė
Dienynų pildymo
tikrinimas

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių grupių
pirmininkai

Metodinėse
grupėse, direkciniame
pasitarime

GEGUŽĖ
1.

IV klasės keliamųjų
egzaminų organizavimo
kontrolė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

2.

VII klasės baigemųjų
egzaminų organizavimo
kontrolė

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

3.

Akademinių koncertų
organizavimo kontrolė

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai

Metodinėse
grupėse, direkciniame
pasitarime
Metodinėse
grupėse, direkciniame
pasitarime

BIRŽELIS
Mokinių mokymosi
rezultatų analizė
Dienynų galutinis
patikrinimas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui

Pažangumo
suvestinės
Dienynų
tikrinimas

Mokytojų tarybos
posėdyje
Direkciniame
pasitarime, mokytojų
tarybos posėdyje

6.

Mokinių asmens bylų
tikrinimas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Asmens bylų
patikrinimas

Direkciniame
pasitarime,
metodiniuose gr.

1.

Metodinių grupių
pasitarimai

Planų
patikrinimas

2.

Metodinės tarybos
pasitarymas

3.

Mokytojų tarybos
pasitarimas

Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Metodinėse grupėse,
metodinėje
taryboje
Mokytojų
taryboje

4.
5.

RUGPJŪTIS

Planų
patikrinimas
Planų
patikrinimas

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Sudaryti galimybes mokytojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, atestuotis ir įgyti
pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją. Parengti atestacijos dokumentus, stebėti ir vertinti mokytojų
darbo kokybę.
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Nr.
1

Veikla
Metodinės – dalykinės pagalbos
teikimas jauniems pedagogams

2

Kvalifikacijos kėlimas UPC,
metodiniuose grupėse

3

Profesinio meistriškumo tobulinimas, rengiant
diferencijuoto mokymo programas, dalyvaujant
koncertinėje veikloje
Lankyti koncertus, nagrinėti naują
literatūrą
Konsultuojant diferencijuotus mokinius,
palaikyti ryšius su M. K. Čiurlionio menų
gimnazijos, Vilniaus raj. Bei Vilniaus miesto
meno ir muzikos mokyklomis.

4
5

Atsakingas asmuo
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
metodinių
grupių
pirmininkai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių
grupių pirmininkai
Mokytojai

Laikotarpis
Per mokslo metus

Mokytojai

Per mokslo metus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, metodinių
grupių pirmininkai

Per mokslo metus

Pagal šių institucijų
darbo planus
Per mokslo metus

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ
ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI:
II posėdis – 2020 m gruodžio mėnesį
I posėdis - 2021 m. birželio mėnesį
Atsakingi: Komisijos pirmininkas direktorius Jurij Krupičevič,
komisijos sekretorius Saulius Balsys, klarneto mokytojas metodininkas.
PRITARTA
Rudaminos meno mokyklos tarybos posėdyje
2020 m. rugpjūčio 28 d. protokolu T1-2
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