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Birštono meno mokyklos
Veiklos planas 2016-2017 m. m.
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2015-2016 m.m. Birštono meno mokykla dirbo sėkmingai. Mokyklos veiklos prioritetai įgyvendinti visiškai:



Parengtos ir pradėtos įgyvendinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo dailės ir muzikos programos, informuoti tėvai;
Lyderystės skatinimas , siekiant telkti Mokyklos bendruomenę ( nauji renginiai-Adventinė vakaronė, Tolerancijos diena, projektas
,,Muzikuokime drauge Lietuvos pilyse ir dvaruose“, bendradarbiavimas su La Croix en Touraine savivaldybės muzikos mokykla,
Birštono viešąja biblioteka projekte ,,Interaktyvi biblioteka-erdvė kūrybai ir atradimams“ ir kt.);

Per 2015-2016 m. m. Birštono meno mokykla teikė kultūros tarybai 2 projektus ir gavo finansavimą 2000 eurų ir bendrafinasavimą iš Birštono
savivaldybės po 500 kiekvienam projektui:
1. X-asis jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas-festivalis ,,Muzikuokime drauge -2016“, skirtas Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 150osioms gimimo metinėms;
2. XIII avangardinės mados konkursas-festivalis ,,Avangardas 2016“;
2016 m. balandžio mėnesį 3 mokiniai dalyvavo konkursuose Vienoje ir Prahoje, kur laimėjo I vietas ir gavo finansavimą kelionei iš Birštono
savivaldybės kultūros ir sporto rėmimo fondo.
2015 m. iš gabių ir talentingų mokinių programos projektas ,,Talentus atrandame kasdien“ gavo 650 eurų
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MUZIKINIO SKYRIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2015 – 2016 m. m.
Tarptautiniai renginiai,
konkursai, festivaliai (dalyvavo
mokinių)
1. III- asis Tarptautinis atlikėjų
konkursas "Kaunas Sonorum" (1
mokinys įvertintas diplomu).

Respublikiniai renginiai,
festivaliai (dalyvavo mokinių)

Tarpinistitucinis
bendradarbiavimas
(bendri projektai su
Birštono savivaldybės
įstaigomis)
1. XV-asis respublikinis jaunųjų 1. Parodų atidarymas
pianistų festivalis – maratonas (3 Birštono muziejuje.
mokiniai- padėkos raštai ).

Mokykloje organizuoti
renginiai, projektai

1.Mokslo metų atidarymo
šventė- koncertas.

2. X- asis jaunųjų atlikėjų ansamblių
konkursas- festivalis „Muzikuokime
drauge 2016”, skirtas Lietuvos
prezidento Kazio Griniaus 150osioms gimimo metinėms (1
ansamblis II-os vietos diplomo
laimėtojas, dalyvavo 6 ansambliai, 2
vedėjai).

2. Koncertas kartu su gupe
2. Parodų atidarymas
Subtilu-Z , Raudondvario dvare. Sakraliniame muziejuje.
(2 mokiniai).

2.Visuotinis mokinių tėvelių
susirinkimas.

3. Tarptautinis konkursas "Prahos
žvaigždės" (4 mokiniai , I -mos vietos
diplomų laimėtojai).

3. Kauno krašto jaunųjų
fortepijono lyderių ir VDU
kamerinio orkestro koncertas
(vyko 17 mokinių)

4.Tarptautinis konkursas " Vienos
žvaigždės" (4 mokiniai , I -mos vietos
diplomų laimėtojai).

4. Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso "Dainų
dainelė" zoninis ir respublikinis
atrankos turai (5 mokiniai)

3. Meistriškumo pamoka koncertas socialinė akcija
"Dovana brangiausiemspabūkime kartu" su grupe
Subtilu- Z.
4. V-oji viktorina „Maestro
2015 m.“ Birštono viešojoje
bibliotekoje.

3. Dalyvavimas Birštono
viešosios bibliotekos
renginiuose ir projektuose,
muzikinių filmų peržiūrų
organizavimas.
4. Birštono bendruomenės
namuose susitikimai, parodų
atidarymai.
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5. I-asis tarptautinis konkursas "Trofeo 5. XIII-asis respublikinis jaunųjų 5. Birštono "Versmės"
masicale" (3 mokiniai II-os vietos
pianistų konkursas „Linksmos
sanatorijoje " Adventinio
diplomų laimėtojai, 1 mokinė įvertinta natos“ (3 mokiniai).
vakaro"- koncertas.
diplomu).

5. Džiazo meistriškumo
pamoka su K.Vaiginiu.

6. XIII-asis avangardinės mados
konkursas – festivalis „Avangardas
2016 m.“ (3 mokiniai).

6. Respublikinis solfedžio
konkursas-Kaunas 2016m.,
Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje ( 1 mokinys
įvertintas padėka).

6. Lietuvos vaikų ir
moksleivių konkurso
"Dainų dainelė"
savivaldybės etapas. (5
mokiniai ).

6. Projektas "Talentus
atrandame kasdien" koncertų
ciklas "Metų laikai":
"Pavasaris", "Vasara",
"Ruduo", "Žiema".

7. Birštono vasaros menų akademija
2016m. (5 mokiniai)

7. Projektas "Muzikuokime
drauge 2016 " Lietuvos pilyse ir
dvaruose. (7 mokiniai įvertinti
padėkomis ).

7. Koncertas Prienų senelių
globos namuose (13
mokinių).

7. Adventinė vakaronė.

8. Tarptautinis projektas su La Croix
en Tauraine savivaldybe
( 32 mokiniai)

8. VI-asis Dzūkijos krašto
styginių instrumentų festivalis –
maratonas „Archinfesta“ (7
mokiniai - padėkos).
9. V-asis respublikinis
Lietiviškos muzikos konkursas
"Atlėk sakale" (1 mokinė - III
vietos diplomas).

8. Birštono miesto šventė.

8. Lietuvos vaikų ir
moksleivių konkurso "Dainų
dainelė" mokyklinis etapas.
(6 mokiniai).
9. 1-os klasės dailės ir
muzikos skyrių mokinių
tėvelių susirinkimas. Parodėlė
- koncertas.

10. II-asis Rimvydo Žigaičio
vaikų ir jaunimo kamerinės
muzikos konkursas- festivalis. (
5 mokiniai , 1- nas II-ros vietos
diplomas, 1- nas dalyvio
diplomas, 2 padėkos raštai)
11. Lietuvos moksleivių dainų

9. Birštono savivaldybės
Tarptautinis
bendradarbiavimo projektas
su prancūzais.

10. XXVI-asis
etiudų konkursas „Mažasis
virtuozas 2016 m.“, skirtas
V.A.Mocarto 260-osioms
gimimo metinėms (29
mokiniai).
11. Solfedžio konkursas
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šventė 2016m. dainų diena "Tu
mums viena".(23 mokiniai)

Birštono meno mokyklos
mokiniams.
12. Ankstyvojo ugdymo
mokinių koncertas
mamytėms.
13. Birštono meno mokyklos
mokinių Koncertas skirtas
motinos dienai.
14. Didlų šeimos koncertas
Birštono meno mokykloje.
15. Birštono meno mokyklos
bendruomenės diena
"Pasidžiaukime kartu".
Kurhauze.

DAILĖS SKYRIAUS VEIKLA 2015/2016 m.m.
EIL.
NR.
1

RESPUBLIKINIAI
„Birštono etiudai 2015“
plenero dalyvių darbų paroda
Šakiuose

Konkursas Nemuno kilpų
regioniniame parke „Mano
svajonių drugelis“

2

3

RENGINIAI
SAVIVALDYBĖS

„Birštono etiudai 2015“
plenero dalyvių darbų paroda

MOKYKLOS

DALYVIAI
7

LAUREATAI

15

4

7

7

Kėdainiuose
Kalėdinė paroda sakraliniame
muziejuje
Viktorina „Maestro 2015“
I pusmečio darbų paroda
mokykloje

4
5
6
Konkursas „Knygų namų
šviesa“
„Žiemos atspindžiai“ paroda
Nemuno kilpų regioniniame
parke

7
8

10

11
12
13

14

17
40
8

2

65
Pirmokų piešinių paroda ir
spektakliukas „Besmegenių
sapnas“
Suvenyrai „Muzikuokime
drauge“ konkursui meno
mokykloje

9

50

Respublikinis konkursas
„Knygų namų šviesa“

10

6

5
II pusmečio darbų paroda
Baigiamųjų darbų paroda
Suaugusiųjų dailės studijos
darbų paroda Birštono
šventės metu
Vaikų kūrybinė stovyklėlė
mokykloje

42
4
5

12

1
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Mokyklos veiklos prioritetai 2016/2017 m. m.



Mokyklos įvaizdžio ir veiklos kokybės gerinimas, siekiant geriau pasirengti Mokyklos veiklos 40 –mečio paminėjimui;
Bendradarbiavimo su respublikos ir užsienio meno ir muzikos mokyklomis skatinimas, siekiant pasidalinti gerąja mokyklos patirtimi
projektinėje veikloje
Muzikos skyriaus veiklos planas 2016/2017 m. m.

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

1. Organizuoti

Parengti
keletą
mokinių
dalyvauti
koncerte

Mokslo metų pradžios
šventė

Koncertas miesto
erdvėje

Mokslo metų
pradžios šventę

2. Organizuoti
I-jį respublikinį
chorinės
muzikos
festivalį

Vykdytojai

Ištekliai

Šventinė nuotaika

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Rugsėjo
Intelektualiniai mėn. 1d.

Džiugi nuotaika,
geri įspūdžiai

Chorinės muzikos
sklaida, nauja
patirtis,
bendruomeniškumas

Muzikinio ir
dailės
skyriaus
mokiniai ir
mokiniai

Rugsėjo
Intelektualiniai mėn. 24 d.

Chorinės muzikos
populiarinimas,
dalinimasis gerąja
patirtimi,
bendradarbiavimas
su kitomis
mokyklomis

Laikas

Refleksija
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

3. Organizuoti
technines
įskaitas

Įtvirtinti
mokinių
techninius
įgūdžius

Techninės įskaitos

90% mokinių bus
patikrinti techniniai
įgūdžiai

Muzikinio
skyriaus
mokytojai

Spalio mėn.
Intelektualiniai 24-28 d.

Mokinių rezultatai
bus aptarti muzikos
mokytojų metodinėje
grupėje

4. Viktorina
„Maestro“

Patikrinti
mokinių
menines,
teorines ir
kultūrines
žinias

Kompiuteris,
multimedia

Įgis naujų žinių

Muzikinio ir
dailės
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

2016 m.
Intelektualiniai lapkričio
ir finansiniai
mėn.

Mokinių ir mokinių
tarpdalykinis
bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Geros emocijos,
dalijimasis gerąją
patirtimi ir žiniomis

5. Organizuoti
akademinius
instrumentinio
skyriaus
koncertus

Įvertinti
mokinių
pasiekimus

Akademiniai koncertai

Bus patikrinti 90%
mokinių I pusm.
rezultatai

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Gruodžio
mėn. 8-14
d.

Koncertinė patirtis,
mokinių rezultatų
aptarimas ir
įvertinimas.
Aptarimas mokytojų
tarybos posėdžio
metu

6. Organizuoti
klasių
kalėdinius
koncertus

Mokiniai
atliks
koncertines
programas

Kalėdinis koncertas

Skatinamas
bendruomeniškumas,
koncertinės patirties
ugdymas

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Gruodžio
mėn. 15-16
d.

Laikas

Refleksija
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

7.Organizuoti
Kalėdinį
koncertą

Parengti ir
atrinkti
mokinių
koncertines
programas

Kalėdinis koncertas

Skatinamas
Muzikinio
bendruomeniškumas, skyriaus
mokiniai ir
koncertinės patirties mokytojai
ugdymas

Gruodžio
Intelektualiniai mėn.

Koncertinė patirtis,
šventinė nuotaika,
geros emocijos

8. Dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
koncertuose,
projektinėje
veikloje

Parengti
Festivaliai, konkursai,
mokinius
koncertai, projektinė
dalyvauti
veikla
festivaliuose,
konkursuose,
koncertuose,
projektuose

50% mokyklos
mokinių dalyvaus
įvairiuose
renginiuose
Lietuvoje, Birštono
mieste

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai I – II
ir finansiniai,
pusmetį
tėvų lėšos
rugsėjobirželio
mėn.

Rezultatų aptarimas
mokyklos taryboje,
muzikos mokytojų
metodinėje grupėje

9. Dalyvauti
festivalyje maratone

Parengti ir
atrinkti
mokinius
dalyvauti
festivalyje
maratone

Respublikinis jaunųjų
pianistų festivalis –
maratonas Kaune

5 mokiniai dalyvaus
Respublikiniame
jaunųjų pianistų
festivalyje maratone Kaune

Muzikinio
skyriaus
mokiniai

Intelektualiniai Lapkričio
ir finansiniai
mėn. 26 d.
12 val.

Koncertinė patirtis

Koncertai įvairiose
Birštono miesto
įstaigose ir erdvėse.

Bus pristatyta
Birštono meno
mokykla Birštono
miesto
bendruomenei bei
svečiams

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Spalioir finansiniai
birželio
(transporto
mėnesiais
išlaidos)

Koncertinė patirtis,
renginių aptarimas
metodinėje grupėje

10. Organizuoti Parengti
koncertus
mokinių
koncertines
programas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

11. Organizuoti
koncertines
edukacines
išvykas

Plėsti
mokinių
kultūrinį
akiratį

Koncertinės/edukacinės
programos koncertų
salėse, teatruose,
muziejuose

Susipažinti su
naujomis
kultūrinėmis
erdvėmis

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Spalioir finansiniai
birželio
(Transporto
mėnesiais
išlaidos)

12. Organizuoti
ir pravesti
ansamblių
festivalį

Paruošti
festivalio
nuostatus ir
parengti
mokinius
dalyvauti
festivalyje

Tarptautinis ansamblių 50% mokinių ir
festivalis
mokytojų dalyvaus
,,Muzikuokime drauge" rengiant projektą

Mokyklos
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai 2016m.kovo Sustiprėję ryšiai su
ir finansiniai,
mėn. 04 d.
kitomis mokyklomis,
tėvų lėšos
teigiami įspūdžiai ir
emocijos, rezultatų
aptarimas,
organizacinė patirtis

13. Kelti
mokinių
techninį
atlikimo lygį

Organizuoti
konkursą

Konkursas "Mažasis
virtuozas"

90% muzikinio
skyriaus mokinių ir
mokytojų dalyvaus
rengiant konkursą

Mokytojai ir
mokyklos
mokiniai

Intelektualiniai Kovo mėn.
ir finansiniai

Koncertinė patirtis,
renginio aptariamas
metodinėje grupėje

14. Dalyvauti
festivalyje
Prienuose
,,Pavasario
spalvos"

parengti
mokinius
dalyvauti
festivalyje

Respublikinis meno ir
muzikos mokyklų
mokinių festivalis
,,Pavasario spalvos"

10 vaikų mokyklos
mokinių dalyvaus
festivalyje

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Balandžio
ir finansiniai
mėn.
(Transporto
išlaidos)

Sustiprėję ryšiai,
teigiami įspūdžiai ir
emocijos

,,Muzikuokime
drauge“

Laikas

Refleksija
Skatinamas
bendruomeniškumas,
plečiama muzikinė
erudicija
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

14. Dalyvauti
koncertuose
Birštono
miesto ugdymo
įstaigose.

Pritraukti
kuo daugiau
mokinių

Koncertai vaikų
lopšelyje - darželyje
,,Vyturėlis",
gimnazijoje, Birštono
vienkiemyje –
darželyje, Nemajūnų
dienos centre

15 mokyklos
mokinių

15.Organizuoti
koncertą
Motinos dienai
Birštono meno
mokykloje

Parengti
mokinius
dalyvauti
koncerte

Koncertas Motinos
dienai meno mokykloje

Mokyklos mokiniai
Muzikinio
Intelektualiniai Gegužės
dalyvaus
skyriaus
mėn.
šventiniame koncerte mokiniai ir
mokytojai.
Atsakinga
N.Kesminienė

16. Pasirengti
akademiniam
koncertui
17.Organizuoti
baigiamųjų
egzaminų
perklausas

Patikrinti II
pusmečio
mokymosi
pasiekimus
Patikrinti
mokinių
grojimo
įgūdžius ir
sceninę
kultūrą

Akademinis koncertas

Baigiamųjų egzaminų
perklausos

dalyvavaus koncerte

Įvertinti 90%
mokinių pasiekimus
100% mokinių
pasirengs
perklausoms

Vykdytojai

Ištekliai

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualiniai Balandžiogegužės
mėn.

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai
Direktorė
Egzaminų
komisija

Intelektualiniai

Laikas

Gegužės
mėn.

Intelektualiniai Vasario,
balandžio,
gegužės
mėn.

Refleksija
Koncertinė patirtis,
koncertų aptarimas
metodinėje grupėje

Geros emocijos,
mokinių dalyvavimo
aptarimas
metodinėje grupėje

Sceninė patirtis

Sceninė patirtis,
Mokinių rezultatų
aptarimas mokytojų
tarybos posėdyje

13

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

18.Organizuoti
mokyklos
baigiamuosius

Patikrinti
mokinių
įgūdžius ir
įvertinti
įgytus
pasiekimus

Baigiamieji egzaminai

Pateikti
informaciją
mokyklos
stende

Muzikinis kalendorius,
popietės

egzaminus

19.Supažindinti
su muzikinio
kultūrinio
gyvenimo
aktualijomis ir
žymiomis
datomis

Vykdytojai

Ištekliai

100 % mokinių
išlaikys
baigiamuosius
egzaminus

Direktorė,

Intelektualiniai Gegužės
mėn.

Mokyklos baigimo
rezultatai bus aptarti
mokyklos ir
mokytojų tarybose

Kiekvieną pusmetį
bus organizuojamos
popietės
supažindinat su
žymiomis datomis

Violeta
Bingelienė

Intelektualiniai 2016-2017
m. m.

Veiklos aptarimas
mokytojų tarybos
posėdyje

Egzaminų
komisija

Laikas

Refleksija

Dailės skyriaus veiklos planas 2016/2017 m.m.
Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

1.Organizuoti
Mokslo metų
pradžios šventę

Papuošti
mokyklos salę
mokslo metų
pradžios
šventei

Mokslo metų
pradžios
šventė

70%
besimokančių
vaikų tėvų ir
mokinių
dalyvaus
šventėje

Dailės sk.
mokytojai

Intelektualiniai

Rugsėjo 1 d.

Džiugi nuotaika, geri
įspūdžiai, pasidalijimas
mintimis apie renginį
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

2. Siguldos
meno mokyklos
mokinių paroda

Surenti
mokinių darbų
parodą meno
mokyklą

Paroda

Su paroda
susipažins
mokyklos
mokiniai ir
mokytojai

R. Mekionienė

Intelektualiniai

Rugsėjis spalis

Džiugi nuotaika, geri
įspūdžiai,

Intelektualiniai

Spalis

L. Petraškienė
E. Janušaitienė
R. Janušaitis

3. Konkursas
„Lietuva –
Izraelis“
4. Pagilinti
dailės ir
muzikos žinias,
Sustiprinti
bendradarbiavi
mą

6. Pristatyti
pirmo pusmečio

Dalyvauti
konkursuose

Paroda

Mokiniais
pagilins istorijos
ir kultūros žinias

Dailės sk.
mokytojai

Paruošti ir
Moksleivių
surengti
viktorina.
mokinių
konkursą –
viktoriną„Maes
tro 2016“

Dalyviai
susipažins ir
pagilins žinias
apie pasaulio
kultūrą

Dailės ir muzikos
sk. mokytojai

Intelektualiniai, Lapkritis

Kalėdiniai
sveikinimai
birštoniečiams
ir svečiams

Tarptautinis
Kalėdinio
atviruko
konkursas

Mokiniais
pagilins žinias,
meninių
gebėjimų
realizavimas

Dailės skyriaus
mokytojai

Intelektualiniai, Gruodis

Supažindinti mokyklos
bendruomenę

Paroda
mokykloje

Informacijos
pateikimas apie
dailės skyriaus

Dailės skyriaus
mokytojai ir

Intelektualiniai

Finansiniai

Finansiniai

Gruodžio
mėn.

Džiugi nuotaika, geri
įspūdžiai

Teigiami įspūdžiai, gera
nuotaika, rezultatų
aptarimas.

Džiugi nuotaika, geri
įspūdžiai

Teigiami įspūdžiai,
Darbų aptarimas
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Tikslai

Uždaviniai

darbus.

su
I pusmečio
mokslo
rezultatais
Dalyvauti
konkursuose,
projektuose,
parodose

7. Dalyvauti
įvairiuose
renginiuose
Lietuvoje,
Birštone

8.
Bendruomenės
ir tėvų
supažindinimas

Priemonės

Konkursai
Parodos,
Projektai

Laikas

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Visus mokslo Teigiami įspūdžiai, gera
metus
nuotaika, rezultatų
aptarimas.

Vykdytojai

veiklą tėvams ir
visai mokyklai

mokiniai

Meno mokyklos
mokinių
(pagrindinis ir
išplėstinis
ugdymas )darbų
pristatymas
kitose
mokyklose

Kalėdinė
parodakoncertas

Paroda –
koncertas
meno
mokykloje

Informacijos
pateikimas apie
ankstyvojo
ugdymo klasės
veiklą tėvams ir
visai mokyklai

L. Petraškienė, R.
Liutvynskienė

Intelektualiniai, Gruodis

Birštono meno
mokyklos
mokinių darbų
paroda

Paroda

Su paroda
susipažins
Siguldos meno
mokyklos

Dailės skyriaus
mokytojai

Intelektualiniai, Gegužė

Su ankstyvojo
meninio
ugdymo
mokinių
pasiekimais
Surenti mokinių
darbų parodą
Latvijoje

Ištekliai

Numatomas
rezultatas

Finansiniai

Finansiniai

Refleksija

Teigiami įspūdžiai, gera
nuotaika, rezultatų
aptarimas.

Džiugi nuotaika, geri
įspūdžiai
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Siguldoje

11. Pristatyti
antro pusmečio
darbus

Supažindinti
mokyklos
bendruomenę
su

Dalyvauti
miesto šventės
renginiuose

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Gegužė

Teigiami įspūdžiai,

mokiniai ir
mokytojai
Paroda
mokykloje

Informacijos
pateikimas apie
dailės skyriaus
veiklą tėvams ir
visai mokyklai

Dailės skyriaus
mokytojai

Intelektualiniai

Miesto šventės
renginiai
Birštone.

Mokyklos
pristatymas
miesto
gyventojams ir
svečiams

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Birželis

Teigiamos emocijos,
renginio aptarimas

Dalyvaus
mokiniai su
mokytojais iš
Lietuvos ir
Latvijos

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Birželis

Nauji įspūdžiai,
tarptautinis
bendradarbiavimas

I pusmečio
mokslo
rezultatais
12. Miesto
šventė

Numatomas
rezultatas

13. Tarptautinis Surengti
Kūrybinė
pleneras
vasaros plenerą stovykla
„Birštono
vaikams.
Birštone
etiudai 2017“

žinių perteikimas
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Dizaino studijos veiklos planas 2016/2017 m. m.
Eil.
Nr.
1.

Veikla

Atsakingas asmuo

Rugpjūtis

V. Krasauskienė

Rugsėjis
Spalis
Gruodis

V. Krasauskienė
V.Krasauskienė
V.Krasauskienė

Gruodis
Gruodis
Vasaris
Kovas

V.Krasauskienė
V.Krasauskienė
V. Krasauskienė
V. Krasauskienė

Kovas

V. Krasauskienė

10. Respublikinis madų renginys „PaKaba“ Kaune. Dalyvausime su savo
kurtomis mados kolekcijomis.
11. Tarptautinis konkursas „Išdykęs stilius“ Panevėžyje. Dalyvausime su savo
kurtomis mados kolekcijomis.
12. Tarptautinis madų konkursas – festivalis „Avangardas 2015“

Balandis

V. Krasauskienė

Gegužė

V. Krasauskienė

Gegužė

V. Krasauskienė

13. Respublikinis madų renginys „ECO mada“ Kaune. Dalyvausime su savo
kurtomis mados kolekcijomis.
14. Išvykos į kitus jaunimo mados renginius, dizaino studijos sukurtų
kolekcijų pristatymas
15. Kiti nenumatyti konkursai – festivaliai

Gegužė

V. Krasauskienė

2016 Spalis/
2017 Balandis
2016 Spalis/
2017 Gegužis
2016 Spalis/
2017 Balandis
2017 Birželis

V. Krasauskienė

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokomoji – pažintinė ekskursija į Punską, Žolinių šventę. Moskleivių
darbų pristatymas, susipažinima su kitų tautodailininkų darbas
Dalyvavimas mugėje „Rudens spalvos“ Prienuose
Vėlinių paroda – akcija
Dalyvavimas renginyje „Žiemos puokštė“ su moksleivių floristiniais
darbais. Kaune.
Birštono meno mokyklos kūrybinės erdvės puošimas Kalėdoms.
Kalėdinių darbų paroda (Birštono miesto muziejus).
Užgavėnių kaukių paroda
Mokomoji – pažintinė išvyka į Vilnių, Kaziuko mugę. Moksleivių darbų
pristatymas, susipažinimas su kitų tautodailininkų darbais.
Velykinė paroda – konkursas. Atvelykio šventė

Data

16. Dizaino studijos moksleivių kūrybinių darbų pristatymas parodose
17. Dalyvavimas Birštono miesto šventėje – moksleivių darbų pristatymas

V. Krasauskienė
V. Krasauskienė
V. Krasauskienė

18

Muzikos mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2016/2017 m. m.

Eil.Nr.

Data

Veikla

Atsakingas

1.

2016 m. rugsėjo mėn.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikių
teminių planų rengimas.

M. Bivainis

2.

2016 m. rugsėjo mėn.

Metodinės priemonės pristatymas. Tema: „Garso
išgavimo fiziologiniai ypatumai“.

N. Kesminienė

3.

2016 m. spalio 6 d.

Metodinė diena.

L. Raugevičienė

4.

2016 m. spalio 20 d.

Atviros pamokos vedimas ir aptarimas. Tema:
„Taisyklingo garso formavimas dainuojant“.

N. Kesminienė

5.

2016 m. lapkričio mėn.

Metodinis pranešimas.

K. Didvalis

6.

2017 m. sausio mėn.

Natografijos programos „Finale“ pradmenys.

M. Bivainis

7.

2017 m. sausio mėn.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikių
teminių planų rengimas.

M. Bivainis

8.

2017 m. vasario mėn.

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos
„Liepaitės“ mokyt. metod. Sigitos Dūdienienės
atvira pamoka.

O. Zubavičienė

9.

2016 – 2017m. m.

Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų
pristatymas bei aptarimas.

M. Bivainis

19

Dailės mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2016/2017 m. m.

Eil.Nr.

Data

Veikla

Atsakingas

1.

2016 m. rugsėjo mėn.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikių
teminių planų rengimas.

R.Janušaitis

2.

2016 m. rugsėjo mėn.

Latvių Siguldos meno mokyklos darbų paroda
Birštono meno mokykloje .

R.Janušaitis R.Mekionienė
L.Petraškienė E.Janušaitienė

3.

2016 m. spalio 6 d.

Metodinė diena.

L. Raugevičienė

4.

2016 m. spalio mėn.

Projekto ,,Birštono etiudai “ aptarimas

R.Janušaitis

5.

2016 m. lapkričio mėn.

Metodinė pamoka ,,Kompiuterinė grafika‘‘

R.Janušaitis

6.

2016 m. gruodžio mėn.

I pusmečio darbų aptarimas

R.Janušaitis

7.

2017 m. sausio mėn.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikių
teminių planų rengimas.

R.Janušaitis E.Janušaitienė
L.Petraškienė R.Mekionienė

8.

2017m. balandžio mėn.

Metodinė diena –kelionė į Siguldos meno
mokyklą .

R. Janušaitis

9.

2016 – 2017m. gegužės
mėn.

Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų
pristatymas bei aptarimas.

L.Petraškienė

10.

2016-2017 m. gegužės mėn.

II pusmečio darbų aptarimas

R.Janušaitis
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Mokytojų atestacijos komisijos darbo planas 2016/2017 m. m.
Uždavinys: atestuoti mokytojus, siekiant kokybiško ugdymo
Eil. Nr.
1.

Data
2016 m. gruodžio 29 d.

2.

2017 m. rugpjūčio 28 d.

Veikla
Atestacijos komisijos posėdis Dėl Natalijos Kesminienės
atestacijos mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti
Atestacijos komisijos posėdis Dėl Kęstučio Didvalio atestacijos
mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti

Vykdytojai
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė

Mokytojų tarybos veiklos planas 2016/2017 m.m.
Uždavinys: analizuoti mokyklos veiklą, siekiant efektyvaus ir sisteminio mokyklos valdymo

Eil. Nr.
1.

Data
2016 m. rugpjūčio 30 d.

2.

2017 m. sausio 5 d.

3.

2017 m. gegužės 24 d.

4.

2017 m. birželio 15 d.

Veikla
Naujų mokslo metų pradžios ir prioritetų 2016/2017 m. m.
nustatymas. Mokyklos veiklos plano svarstymas.
Mokinių I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. I –jo pusmečio
rezultatų aptarimas.
Mokinių baigiamųjų rezultatų svarstymas. Darbo grupių ugdymo
plano ir veiklos plano projektams rengti sudarymas.
Ugdymo plano ir veiklos plano 2017/2018 m. projektų
svarstymas .

Vykdytojai
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė
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Direktoriaus ugdomosios veiklos priežiūros planas 2016/2017 m.m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti mokytojų veiklą, siekiant pagerinti ugdymo kokybę pamokose
Eil Nr.
1.

2.
3.
4.

Data
Nuolat

2016 m. spalio-gruodžio
mėn.
2017 m. sausio balandžio mėn
2017 m. gegužės mėn

Veikla
Naujai priimtų mokinių adaptacija mokykloje, mokytojų darbo apskaitos stebėjimas ir analizė
(dienynų pildymas, mokinių asmens bylų tvarkymas, mokesčio už mokslą apskaita). Mokytojų
pamokų stebėjimas ir aptarimas.
Mokytojos Natalijos Kesminienės pamokų stebėjimas, siekiant pasirengti atestacijai mokytojo
metodininko kvalifikacijai įgyti.
Mokytojų veiklos stebėjimas, lankymasis pamokose, analizavimas ir aptarimas
Mokytojo Kęstučio Didvalio veiklos stebėjimas, siekiant pasirengti atestacijai mokytojo
metodininko kvalifikacijai įgyti
Finansų kontrolė veiklos planas 2016/2017 m. m.

Uždavinys: stebėti ir analizuoti finansines ataskaitas, siekiant racionalaus ir efektyvaus biudžeto panaudojimo
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tikrinamas dokumentas
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo mėnesinė apyskaita
Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita
Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM3SD)
Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracija (forma FR0572)
Įmokų už mokslą meno mokykloje apskaitos tvarkymas ir atsiskaitymo lapelių mokiniams
parengimas
Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti, ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)
Pažyma dėl finansavimo sumų
Finansinės būklės ataskaita

Pateikimo terminas
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Veiklos rezultatų ataskaita
Investicijų statistinė ataskaita
Klausimynai Savivaldybės kontrolierei
Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija (forma
FR0573)
Inventorizacijos aprašų parengimas
Projektų finansinių ataskaitų parengimas
Duomenų suvedimas į VSAKIS
Valstybinei mokesčių inspekcijai formos FR0471 ir FR0478

Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas 9 mėnesiai ir metiniai
Metinė
Metinis
Projektui pasibaigus
Metinis
Metinės

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016/2017 m. m.
Uždavinys: siekti mokyklos įsivertinimo kokybės
Eil. Nr.
1.

Data
2016 m. rugsėjo –
gruodžio mėn.

Veikla
Mokytojų įsivertinimo anketų analizė, veiklų kitiems mokslo
metams numatymas

2.

2016 m. spalio –
lapkričio mėn.
2016 m. gruodžio
27-2017 m. sausio
7 d.
2017 m. kovo mėn.

Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Aš +aš +aš =Mes“, siekiant
iš analizuoti mokyklos vertybes
Darbuotojų pokalbiai su direktoriumi, siekiant įvertinti savo veiklą
bei teikti pasiūlymus mokyklos veiklos kokybės gerinimui

2.

3.

Anketų tėvams ir mokiniams rengimas, dalijimas, analizė siekiant
įsivertinti mokyklos veiklą

Vykdytojai
L. Raugevičienė
O. Zubavičienė
R. Janušaitis
L. Raugevičienė
O Zubavičienė
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė ir darbo grupė

Ūkinė veiklos planas 2016/2017 m. m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti mokyklos ūkinę veiklą, siekiant geresnės pastato ir aplinkos kokybės
Eil. Nr.
1.

Data
2016 m. rugpjūčio –

Veikla
Patalpų atnaujinimas ir paruošimas naujiems mokslo metams

Vykdytojai
Ūkvedys, darbininkas, valytoja
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

rugsėjo mėn.
2016 m. rugsėjis -spalis
2016m. spalio mėn
Esant reiklaui
Esant reikalui
Pagal poreikį
Pagal poreikį

Gėlynų sutvarkymas prie mokyklos, pianino įnešimas į patalpą
Paruošti šiluminį mazgą naujam šildymo sezonui
Elektros instaliacijos tvarkymas
Fekalinės kanalizacijos vamzdynų gedimo šalinimas
Mokyklos aplinkos tvarkymas: lapų grėbimas, sniego kasimas
Duomenų teikimas mokyklos renovacijos projketui

Ūkvedys, darbininkas
Ūkvedys
Ūkvedys
Ūkvedys
Darbininkas, budėtoja
Ūkvedys, buhalterė, raštvedė

Mokyklos tarybos veikla 2016-2017 m. m.
Uždavinys: aptarti mokyklos veiklą, siekiant teikti pasiūlymus mokyklos veiklos gerinimui
Eil. Nr.
1.

Data
2016 m. rugsėjo 27 d.

3.

2016 m. sausio 26 d.

4.

2017 m. balandžio mėn.

Veikla
Mokyklos strateginio plano 2016-2020 m. svarstymas, veiklos
plano ir ugdymo plano 2016-2017 m. m. prioritetų svarstymas.
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas
I pusmečio mokyklos veiklos rezultatai, įsivertinimo anketų
parengimas tėvams ir mokinimas
Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės pristatymas

Vykdytojai
R. Janušaitis
A. Dagilytė
L. Raugevičienė
R. Janušaitis
L. Raugevičienė
R. Janušaitis
L. Raugevičienė

Dokumentų tvarkymo veiklos planas 2016/2017 m. m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti teisingą dokumentų tvarkymą, siekiant dokumentų ir archyvo tvarkymo kokybės
Eil Nr.

Veikla

Atlikimo terminas

Vykdytojas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mokinių sąrašų savivaldybės švietimo skyriui pateikimas
Duomenys mokinių registrui
Duomenys mokytojų registrui
Gautų – siunčiamų dokumentų registravimas
Veiklos, personalo, mokinių įsakymų rašymas
Darbuotojų asmens bylų tvarkymas
Naujai priimtiems mokiniams sutarčių rengimas

8.

Viešųjų pirkimų dokumentacijos tvarkymas

9.

Dokumentų dauginimas, skenavimas darbuotojams ir
projektinei veiklai
Archyvo tvarkymas

10.

rugsėjo ir sausio mėnesiais
spalio - lapkričio mėn.
spalio mėn.
nuolatos
nuolatos
nuolatos
rugsėjo, spalio mėn. ir pagal
poreikį
nuolatos

Raštvedė, mokytojai
Direktorė, raštvedė
Direktorė, raštvedė
Raštvedė
Raštvedė, buhalterė
Direktorė, raštvedė
Raštvedė

nuolatos ir pagal poreikį

Raštvedėm, buhalterė,
ūkvedys, direktorė, viešųjų
pirkimų komisija
Raštvedė, buhalterė

Kas metai

Raštvedė

Pritarta:
Mokytojų tarybos posėdžio 2016 m. rugpjūčio 30 d. protokoliniu nutarimu Nr.2
Mokyklos tarybos posėdžio 2016 m. rugsėjo 27 d. protokoliniu nutarimu Nr.2
_______________________________________________________________________________

