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PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. kovo 12  d.  

įsakymu Nr. 14-V 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

1. Tikslas. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas 

Uždavinys Priemonė Priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės 

įgyvendinimo/ 

pasiekimo 

rodiklis 

Matavimo 

vienetas 

Finansavimo 

šaltinis 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Planuojamas rezultatas 

1.1. 

Užtikrinti 

kokybišką 

švietimo 

paslaugų 

tiekimą 

1.1.1. 

Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai 

1.1.1.1. 

Mokyklos 

tarybos veikla 

Posėdžių 

organizavimas 

2 

posėdžiai 

 Per metus Raimundas 

Kaminskas 

Sprendžiami svarbūs 

mokyklos veiklos ir 

ugdymo proceso 

organizavimo klausimai 

(strateginis planas, 

ugdymo planas, metinis 

veiklos planas, paramos 

lėšos ir jų naudojimas, 

vadovo veiklos ataskaita ir 

kiti aktualūs klausimai). 

1.1.1.2. 

Mokytojų 

tarybos veikla 

Posėdžių 

organizavimas 

3 

posėdžiai 

 Per metus Daiva 

Vinciūnienė 

Atliekama ugdymo 

kokybės, ugdymo plano 

vykdymo analizė, 

svarstomi klausimai dėl 

mokyklos veiklos ir 

ugdymo planų, jų 

rezultatų, sprendžiami kiti 

aktualūs ugdymo proceso, 

mokinių meninio ugdymo, 

mokyklos finansavimo ir 

kiti veiklos klausimai.  
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1.1.1.3. Ugdymo 

proceso 

organizavimas ir 

priežiūra 

Pamokų 

stebėjimas, 

koncertų, 

egzaminų, 

Dailės skyriaus 

mokinių darbų 

peržiūros, 

baigiamųjų 

egzaminų, 

baigiamųjų 

darbų gynimo 

organizavimas 

Pagal 

poreikį 

 Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Su mokytojais, metodinių 

grupių pirmininkais 

aptariami ir įvertinami 

veiklos ir ugdymo 

pasiekimai, nustatomos 

problemos, pateikiamos 

išvados ir rekomendacijos 

jų panaudojimui gerinant 

pamokų ir viso ugdymo 

proceso planavimą ir 

kokybę. 

1.1.2. 

Mokinių 

renginių 

organizavimas 

1.1.2.1. 

Mokyklos 

vykdomi 

renginiai 

(koncertai, 

parodos kiti 

renginiai) 

Koncertų, 

parodų ir kitų 

renginių 

mokykloje, 

rajone 

organizavimas 

12  

renginių 

SB Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

renginių 

organizatoriai 

Mokykloje, rajone 

organizuojami koncertai, 

parodos, kiti renginiai. 

Organizuojami kalėdiniai 

koncertai – atsiskaitymai, 

baigiamasis koncertas ir 7 

klasių mokinių dailės 

darbų paroda. Ugdomi 

mokinių gebėjimai ir 

tenkinami saviraiškos 

poreikiai. 

1.1.2.2. 

Mokinių 

dalyvavimas 

mokyklos, 

rajono, regiono, 

respublikiniuose

, tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose, 

mokinių dainų 

šventėje 

Sąlygų 

mokiniams 

parengti ir 

dalyvauti 

renginiuose 

sudarymas 

10 

renginių 

SB Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

kolektyvų 

vadovai, kiti 

mokytojai 

Mokiniai dalyvauja 

mokyklos, rajono, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose 

konkursuose ir 

festivaliuose. Apie 30 

procentų dalyvaujančių 

konkursuose mokinių 

tampa konkursų laureatais 

ar diplomantais. Skatinami 

gabūs ir talentingi muzikai 

ir dailei mokiniai, 
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siekiama gerų rezultatų, 

skatinama mokymosi 

motyvacija. 

1.1.3. 

Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.1. 

Mokytojų 

atestacija 

Atestacijos 

komisijos 

veiklos 

vykdymas. 

Mokytojų 

atestacijos 

vykdymas 

2 

posėdžiai 

SB Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

atestacijos 

komisijos 

nariai 

Mokykloje dirba aukštos 

kvalifikacijos pedagoginiai 

darbuotojai. Vykdoma 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 2016-

2018 metų perspektyvinė 

atestacijos programa, 

metinė Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 

programa. 

1.1.3.2.  

Vadovų, 

mokytojų ir kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

skaičius 

100 proc. SB (SP) Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Vadovai, mokytojai ir kiti 

darbuotojai domisi savo 

dalyko srities ir Lietuvos 

švietimo sistemos 

naujovėmis, tobulina savo 

profesinę kompetenciją. 

1.1.3.3. 

Seminarai 

mokyklos 

bendruomenei 

Mokyklos 

bendruomenei 

organizuotų 

seminarų, kursų 

skaičius 

2 SB (SP) Per metus Daiva 

Vinciūnienė 

Mokyklos direktorius 

rūpinasi mokyklos kultūra, 

mikroklimatu, darbuotojų 

kvalifikacija. Aktualiomis 

temomis visam kolektyvui 

bus organizuojami kursai 

ar seminarai. 
 

2. Tikslas. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

2.1.  

Sudaryti 

saugią ir 

sveiką 

mokymosi 

aplinką 

2.1.1. 

Mokymosi 

bazės turtinimas 

ir 

modernizavimas 

2.1.1.1. 

Inventoriaus 

įsigijimas ir 

atnaujinimas 

Mokymo 

priemonių, 

inventoriaus, 

muzikos 

instrumentų 

įsigijimo 

organizavimas 

6 vnt. SB, SB (SP) Per metus Dovilė 

Janukaitienė, 

Daiva 

Vinciūnienė 

Turtinama mokyklos bazė. 

Įsigyjami nauji muzikos 

instrumentai, priemonės 

dailei; taisomi esami 

muzikos instrumentai. 
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2.1.1.2. Saugios aplinkos 

mokykloje 

užtikrinimas 

100 proc.  Per metus Daiva 

Vinciūnienė, 

visi 

mokytojai 

Mokytojai ir mokyklos 

direktorius rūpinasi 

mokinių saugumu pamokų 

ir pertraukų metu.  

2.1.1.3. 

Įsigytų 

kompiuterių ir 

kitų IKT 

priemonių 

skaičius 

Kompiuterių ir 

kitų IKT 

priemonių  

įsigijimo 

organizavimas  

3 

vnt. 

SB (SP) Per metus  Turtinama mokyklos bazė. 

Gerinama ugdymo(si) 

aplinka. 

2.2. 

Kurti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančią 

aplinką 

2.2.1. 

Mokymosi 

aplinkos 

turtinimas ir 

modernizavimas 

2.2.1.1. Mokyklos 

ugdomosios 

aplinkos 

gerinimas 

Vaizdingesnė 

kabinetų, 

mokyklos 

koridorių 

aplinka 

100 proc.  Per metus Dalykų 

mokytojai 

Muzikos ir Dailės skyrių 

mokytojai bendradarbiauja 

kurdami estetinę, mokinius 

ugdančią mokyklos 

aplinką. 

2.2.1.2. Higienos 

normų vykdymo 

užtikrinimas 

Higienos normų 

vykdymo 

užtikrinimo 

organizavimas 

100 proc.  SB (SP) Per metus Joalita 

Mackonienė 

Pedagoginiai darbuotojai 

yra išklausę privalomosios 

pirmosios medicinos 

pagalbos, privalomosios 

higienos įgūdžių mokymo 

programų kursus.  

 

Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos planą parengė darbo grupė, sudaryta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 

2-V „Dėl darbo grupės sudarymo“. 

 

 

 

Pritarta 

Širvintų meno mokyklos tarybos  

2018 m. kovo 9 d.  

pasitarimo protokolu Nr. 2 


