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2017-2018 m. m. Birštono meno mokykla dirbo sėkmingai. Mokyklos veiklos prioritetai įgyvendinti visiškai:




Ugdymo ir veiklos kokybės gerinimas, siekiant didinti mokyklos patrauklumą Birštone ( išleistas leidinukas ,,Birštono meno
mokykla“, įsigyti puodeliai ,,Birštono meno mokyklos 40 - mečiui“, metų renginiai skirti Birštono meno mokyklos 40 mečiui);
Bendrųjų kompetencijų ugdymas, siekiant kelti mokytojų kvalifikaciją, dalyvauti projektinėje veikloje (5 mokytojai kėlė
kvalifikaciją Birštono vasaros menu akademijoje, 8 mokytojai dalyvavo seminare muzikinės kompiuterinės programos,
kuriame mokėsi, kaip pritaikyti programas Birštono meno mokykloje. Apie 80 % mokytojų individualiai ieškojo seminarų ir
kursų, kuriuose galėjo patobulinti gebėjimus);
2018 metais Birštono savivaldybė, kartu su mokykla, dalyvavo ES projekte neformaliojo vaikų švietimo plėtra ir tarpinikavo
rengiant instrumentų ir baldų technines charakteristikas.

2018-2019 m. m. veiklos prioritetai:



Veiksmingas bendradarbiavimas su Birštono savivaldybės įstaigomis vaiko sėkmei;
Bendradarbiavimo su tėvais gerinimas, ieškant įvairių bendravimo formų;
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Birštono meno mokyklą lankančių mokinių skaičius
2014-2018 m. (rugsėjo 30 d. duomenimis)
250
208
200

188

186

201

186

150
Vaikai
Suaugusieji

100

50
16

18

13

17

19

0
2014/2015 m.m.

2015/2016 m.m.

2016/2017 m.m.

2017/2018 m.m.

1. lentelė. Birštono meno mokyklos mokinių skaičiaus kaita

2018/2019 m.m.

4
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MUZIKINIO SKYRIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2017/2018 m. m.

Tarptautiniai renginiai,
konkursai, festivaliai (dalyvavo
mokinių)

Respublikiniai renginiai,
festivaliai (dalyvavo mokinių)

1. Tarptautinis konkursas " ART –
Panorama Baltika" Latvija-Švedija.
(2 mokiniai - I vietos diplomai,
ansamblis (2 mokiniai) - II vietos
diplomas).
2. XI-sis tarptautinis jaunųjų
lengvosios-džiazo muzikos
festivalis-konkursas „Elektrėnų
žiburiukai“, Elektrėnai (1 mokinys –
laureato diplomas).

1. II-sis respublikinis chorų
festivalis „Dainuokime drauge“
(20 mokinių).
2. Respublikinis jaunųjų
pianistų festivalis „Lietuvos
salelėj“ (Varėna) (1 mokinė).

2. Nemajūnų dienos
centras, 10-mečio koncertas
( 3 mokiniai).

2. Jubiliejinis koncertas,
skirtas Birštono meno
mokyklos 40-mečiui (10
mokinių).

3. Tarptautinis projektas su La Croix
en Touraine savivaldybe, Birštono
mokyklos dailės skyriaus mokinių
paroda skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui ( Prancuzija),
( 30 mokinių).
4. XIII-sis avangardinės mados
konkursas – festivalis „Avangardas
2018 m.“ (1 mokinys).

3. XVII-sis respublikinis
jaunųjų pianistų festivalis –
maratonas, Kaunas (4
mokinės).

3. Birštono bendruomenės
namuose Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus
draugijos Birštono skyriaus
veiklos 20-mečio
paminėjimas (20 mokinių).
4. Mokytojo dienos
šventinis koncertas (12
mokinių).

3. VII-oji viktorina „Maestro
2017 “ (39 mokiniai).

4. XV-sis Lietuvos jaunųjų
pianistų konkursas „Etiudas ir
ne tik“, Daugai (4 mokinės).

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
(bendri projektai su
Birštono savivaldybės
įstaigomis)
1. Parodų atidarymai,
renginių pristatymas
Birštono muziejuje (10
mokiniai).

Mokykloje organizuoti
renginiai, projektai

1.Mokslo metų atidarymo
šventė – koncertas (9
mokiniai).

4. Kalėdinių koncertų ciklas
–tęstinis projektas „Talentus
atrandame kasdien“(60
mokinių).
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Tarptautiniai renginiai,
konkursai, festivaliai (dalyvavo
mokinių)
5. Birštono vasaros menų akademija
2018 m. (7 mokiniai).

Respublikiniai renginiai,
festivaliai (dalyvavo mokinių)

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
(bendri projektai su
Birštono savivaldybės
įstaigomis)
5. IX-sis respublikinis jaunųjų
5. Dalyvavimas Birštono
atlikėjų konkursas „Sentimentai viešosios bibliotekos
valsui 2018“, Daugai (1
renginiuose ir projektuose
mokinė).
(39 mokiniai).

Mokykloje organizuoti
renginiai, projektai

5. Meistriškumo pamoka su
Vilniaus kolegijos
dėstytojomis L. Budreckyte
ir A. Paliuše (15 mokinių).

6. I-sis respublikinis festivalis
„Siurprizas“, Jieznas (9
mokiniai).

6. Birštono trečiojo amžiaus
universiteto kalėdinis
koncertas, Birštono
kurhauzas (1 mokinys).

6. Etiudų konkursas
„Mažasis virtuozas 2018 “
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui (22
mokiniai).

7. XII- sis jaunųjų atlikėjų
ansamblių konkursasfestivalis „Muzikuokime
drauge 2018”, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui
(22 mokiniai).
8. VIII-sis Dzūkijos krašto
styginių instrumentų festivalis
– maratonas „Archinfesta“ (7
mokiniai).

7. Mokslinė-praktinė
konferencija, Birštono
savivaldybė, LSMU ir
NVSC (1 mokinė).

7. II-sis regioninis mažųjų
pianistų etiudų konkursas

8. Koncertas motinos
dienai, Birštono kultūros
centras (28 mokiniai).

8. Ankstyvojo meninio
ugdymo grupės mokinių
koncertas tėveliams (22
mokiniai).

9. I-asis respublikinis styginių
instrumentų konkursas
„Andantino“ (1 mokinė).

9. Konkursas „Vasaros
karuselė“ (2 mokinės).

9. Birštono meno mokyklos
bendruomenės diena
"Pasidžiaukime kartu" (25
mokiniai).

,,Bėgantys pirštukai“ (9
mokiniai).
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Tarptautiniai renginiai,
konkursai, festivaliai (dalyvavo
mokinių)

Respublikiniai renginiai,
festivaliai (dalyvavo mokinių)

10. Lietuvos vaikų ir mokinių
televizijos konkursas "Dainų
dainelė 2018" (6 mokinės).

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
(bendri projektai su
Birštono savivaldybės
įstaigomis)
10. Birštono miesto šventė
(21 mokinys).

Mokykloje organizuoti
renginiai, projektai
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11. IX-asis respublikinis
jaunųjų talentų konkursas
„Skambėk, Dzūkija 2018“,
Varėna (1 mokinė).
12. Respublikinis jaunųjų
atlikėjų festivalis „Muzika
muziejuje 2018“, Kaunas (6
mokiniai).
13. XIX- sis respublikinis
kamerinio muzikavimo
festivalis „Garsų išdaigos“,
Kaunas (2 mokiniai).
14. Styginių instrumentų
festivalis "Nuo renesanso iki
džiazo 2018", Garliava (2
mokiniai).
15. Projektas "Muzikuokime
drauge Lietuvos pilyse ir
dvaruose " (8 mokiniai).
16. II-sis muzikos grupių
festivalis-konkursas „Džemas“,
Vilnius (9 mokiniai).
17. Populiariosios muzikos
festivalis-konkursas ,,Vasaros
karuselė“, Birštonas (2
mokinės).
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DAILĖS SKYRIAUS VEIKLA 2017/2018 m.m.

EIL.
NR.

RESPUBLIKINIAI

1.

SAVIVALDYBĖS

20 mok.

Respublikinis
mokinių piešinių
konkursas ,,Lietuva
po 100 metų’’
I pusmečio darbų paroda

5.

7.

Viktorina ,,Maestro 2017’’
Mokinių piešinių
konkursas ,,Legendų
skrynią atvėrus’’

3.

6.

DALYVIAI

LAUREATAI

Meno mokyklos
buvusių mokinių
darbų paroda, skirta
mokyklos jubiliejui.

2.

4.

MOKYKLOS

20 mok.

6 mok.

35 mok.

19 mok.

45 mok.
57 mok.

Respublikinis
mokinių piešinių
konkursas ,,Balandis,
višta ir triušis’’
Paroda Prancūzijoje,
skirta Lietuvos
šimtmečiui.

30 mok.

1 mok.
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EIL.
NR.

RESPUBLIKINIAI

10.

11.

12.
13.

DALYVIAI

LAUREATAI

40 mok.

Prienų krašto meno
kūrėjų darbų paroda.
Respublikinis
mokinių darbų
konkursas ,,Žiemos
improvizacija. Baltas
žiemos rūbas’’

2 dal.
22 mok.

Paroda “Gyvenimas
gamtoje”, skirta
Žemės dienai NKRP
Konkursas “Velykų
margutis”
Konkursas “Aš ir
Birštonas”
Kūrybinės dirbtuvės
,,Tautiška juosta’’
Birštono šventėje

13 mok.

43 mok.

30 mok.
30 mok.
II pusmečio darbų paroda

14.
15.

MOKYKLOS

Pilietinė – meninė
akcija “ 100 mūsų
delniukų mylimai
Lietuvai”

8.

9.

SAVIVALDYBĖS

45 mok.
15 mok.

15 mok.
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MUZIKOS SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 2018/2019 M.M.
Numatomas
rezultatas
Šventinė nuotaika,
bendruomeniškumo
skatinimas

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Organizuoti
Mokslo metų
pradžios
šventę
Organizuoti
technines
įskaitas

Parengti
mokinius
dalyvauti
koncerte
Įtvirtinti mokinių
techninius
įgūdžius

Mokslo
metų
pradžios
šventė
Techninės
įskaitos

VIII-oji
viktorina
„Maestro
2019“

Patikrinti
mokinių menines,
teorines ir
kultūrines žinias,
bendradarbiauti
su kitomis
rajoninėmis
muzikos ir meno
mokyklomis
Įvertinti mokinių
pasiekimus

Kompiuteris, Mokiniai įgis naujų
Multimedia žinių

Muzikinio ir
dailės skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Akademiniai Bus patikrinti 100%
koncertai
mokinių I pusmečio
pasiekimai

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Organizuoti
akademinius
instrumentinio
skyriaus
koncertus

100% mokinių bus
patikrinti techniniai
įgūdžiai

Vykdytojai
Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai
Muzikinio
skyriaus
mokytojai

Ištekliai
Intelektualin
iai

Intelektualin
iai

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Intelektualin
iai

Laikas

Refleksija

Rugsėjo
mėn. 3 d.

Džiugi nuotaika,
geri įspūdžiai

Spalio mėn.
22 – 26 d.

Mokinių rezultatai
bus aptarti muzikos
mokytojų
metodinėje grupėje

2018 m.
lapkričio
mėn.

Mokinių ir
mokinių
tarpdisciplininė
veikla ir
bendradarbiavimas.
Geros emocijos,
dalijimasis gerąją
patirtimi ir
žiniomis
Koncertinė patirtis,
mokinių rezultatų
aptarimas ir
įvertinimas.
Aptarimas
mokytojų tarybos
posėdžio metu

Gruodžio
mėn. 10 - 20
d.
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Tikslai

Uždaviniai

Dalyvauti
festivalyje maratone

Parengti ir
atrinkti mokinius
dalyvauti
festivalyje maratone

Dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
koncertuose,
projektinėje
veikloje,
vasaros
kursuose
Organizuoti
koncertus

Parengti
mokinius
dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
koncertuose,
projektuose

Organizuoti
koncertines
edukacines
išvykas

Organizuoti ir
pravesti
ansamblių

Parengti mokinių
koncertines
programas

Numatomas
rezultatas
XVIII
Fortepijono
respublikinis specialybės mokiniai
jaunųjų
dalyvaus
pianistų
Respublikiniame
festivalisjaunųjų pianistų
maratonas
festivalyje maratone Kaune
Festivaliai,
50% mokyklos
konkursai,
mokinių dalyvaus
koncertai,
įvairiuose
projektinė
renginiuose Birštono
veikla
mieste, Lietuvos
respublikoje
Priemonės

Koncertai
įvairiose
Birštono
miesto
įstaigose ir
erdvėse.
Plėsti mokinių
Koncertinės/
kultūrinį akiratį,
edukacinės
supažindinti su
programos
šiuolaikinio meno koncertų
aktualijomis
salėse,
teatruose,
muziejuose
Paruošti
Tarptautinis
festivalio
ansamblių
nuostatus ir
konkursas-

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Muzikinio
skyriaus
mokiniai

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Gruodžio
mėn. 1 d. 12
val.

Koncertinė patirtis

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai ir
finansiniai,
tėvų lėšos

I – II
pusmetis
rugsėjobirželio
mėn.,
rugpjūčio
mėn.

Bus pristatyta
Birštono meno
mokykla Birštono
miesto bendruomenei
bei svečiams

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai ir
finansiniai
(transporto
išlaidos)

Rugsėjobirželio
mėnesiai

Rezultatų
aptarimas
mokyklos taryboje,
muzikos mokytojų
metodinėje
grupėje,
dalinimasis gerąją
patirtimi
Koncertinė patirtis,
renginių aptarimas
metodinėje grupėje

Pažintis su meno
kūriniais bei
kultūrinėmis
erdvėmis

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai ir
finansiniai
(transporto
išlaidos)

Spaliobirželio
mėnesiais

Skatinamas
bendruomeniškum
as ir
bendrakultūrinė
erudicija

50% mokinių ir
100% mokytojų
dalyvaus renginyje

Mokyklos
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualin
iai ir
finansiniai

2019 m.
kovo mėn.
15 d. 13 val.

Sustiprėję ryšiai su
kitomis
mokyklomis,
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konkursąfestivalį
,,Muzikuokim
e drauge
2019“

parengti
mokinius
dalyvauti
festivalyje

Kelti mokinių Organizuoti
techninį
konkursą
atlikimo lygį

Organizuoti
muzikos
teorijos
(solfedžio)
konkursą

Parengti
mokinius
dalyvavimui
konkurse

festivalis
,,Muzikuoki
me drauge
219"
Birštono
kultūros
centre
Etiudų
konkursas
„Mažasis
virtuozas
2019 “

Muzikos
teorijos
(solfedžio)
konkursas

teigiami įspūdžiai
ir emocijos,
rezultatų
aptarimas,
organizacinė
patirtis
90% muzikinio
skyriaus mokinių ir
mokytojų dalyvaus
rengiant konkursą

90% 6-7 klasės
mokinių dalyvaus
konkurse

Mokytojai ir
mokyklos
mokiniai
Atsakinga
mokytoja
metodininkė
D.
Jegelevičienė
Solfedžio
mokytojos

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Kovo mėn.
21 d.

Koncertinė patirtis,
renginio
aptariamas
metodinėje grupėje

Intelektualin
iai

Balandžio
mėn.

Teorinių žinių
gilinimas,
skatinamas
bendradarbiavimas,
konkurso rezultatų
aptarimas
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Organizuoti ir
pravesti III- jį
regioninį
mažųjų
pianistų
konkursą
„Bėgantys
pirštukai“

Organizuoti
konkursą,
parengti
mokinius
dalyvauti
festivalyje

Organizuoti ir
pravesti
renginį
„Muzikuokim
e drauge
Lietuvos
pilyse ir
dvaruose“

Organizuoti
renginį, parengti
mokinius
dalyvavimui

II- sis
regioninis
mažųjų
pianistų
konkursas
„Bėgantys
pirštukai“
Birštono
meno
mokykloje
Koncertinė
išvyka

Pasirengti
akademiniam
koncertui

Patikrinti II
pusmečio
mokymosi
pasiekimus

Akademinis
koncertas

Numatomas
rezultatas
Mokinių sceninės
laisvės stiprinimas.
Aplinkinių rajonų
muzikos ir meno
mokyklų
bendradarbiavimo
skatinimas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai.
Atsakinga vyr.
mokyt. E.
Kiškienė

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Balandžio
mėn. 19 d.

Sustiprėję ryšiai su
kitomis
mokyklomis,
teigiami įspūdžiai
ir emocijos,
organizacinė
patirtis

Koncerte dalyvavaus
styginiai, vokaliniai
ir kitos sudėties
ansambliai

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Gegužės
mėn.

Koncertinė patirtis,
aplinkinių rajonų
muzikos ir meno
mokyklų
bendradarbiavimo
skatinimas

Įvertinti 90%
mokinių pasiekimus

Muzikinio
skyriaus
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai

Birželio
mėn.

Sceninė patirtis
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Organizuoti
baigiamųjų
egzaminų
perklausas

Patikrinti
mokinių grojimo
įgūdžius ir
sceninę kultūrą

Baigiamųjų
egzaminų
perklausos

Organizuoti
mokyklos
baigiamuosius
egzaminus

Patikrinti
mokinių
įgūdžius ir
įvertinti įgytus
pasiekimus

Baigiamieji
egzaminai

Organizuoti
bendruomenės
dieną
„Pasidžiaukim
e kartu“

Įteikti mokyklos
baigimo
pažymėjimus,
apdovanoti
aktyviausius
mokinius
Dalyvauti miesto
šventės
renginiuose

Koncertas
Birštono
kurhauze

Birštono
miesto šventė

Miesto
šventės
renginiai
Birštone.

Numatomas
rezultatas
100% mokinių
pasirengs
perklausoms,
įvertintos atliekamų
programų
pasirengimo lygis
100 % mokinių
išlaikys
baigiamuosius
egzaminus

Skatinamas
bendruomeniškumas,
koncertinės patirties
ugdymas. 2018/2019
m. m. pabaigos
šventė
Mokyklos
pristatymas miesto
gyventojams ir
svečiams, koncertinis
pasirodymas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Direktorė,
Egzaminų
komisija

Intelektualin
iai

I ir II
pusmečiai

Sceninė patirtis,
mokinių pasiekimų
rezultatų aptarimas
mokytojų tarybos
posėdyje

Direktorė,
Egzaminų
komisija

Intelektualin
iai

Gegužės
mėn.

Mokyklos
mokiniai ir
mokytojai

Intelektualin
iai ir
finansiniai

Birželio
mėn.

Mokyklos baigimo
rezultatai bus
aptarti
metodiniame bei
mokytojų tarybos
posėdžiuose
Metų veiklos
aptarimas
mokytojų tarybos
posėdyje

Muzikinio
skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualin
iai

Birželio
mėn.

Teigiamos
emocijos, renginio
aptarimas
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Dailės skyriaus veiklos planas 2018/2019 m. m.
Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Padėti
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 3
d.

Džiugi nuotaika,
geri įspūdžiai,
pasidalijimas
mintimis apie
renginį

Parodyti
suaugusiųjų
studijos darbus

Surengti
Paroda
suaugusiųjų dailės mokykloje
studijos parodą

Visų studijos
narių
dalyvavimas

R. Janušaitis ir
dailės studija

Intelektualiniai

Spalis Lapkritis

Teigiami
įspūdžiai, gera
nuotaika,
rezultatų
aptarimas.

Pagilinti dailės
ir muzikos
žinias,
Sustiprinti
bendradarbiavi
mą

Paruošti ir
surengti mokinių
konkursą –
viktoriną
„Maestro 2018“

Dalyviai
susipažins ir
pagilins žinias
apie pasaulio
kultūrą

Dailės ir muzikos
sk. mokytojai

Intelektualiniai
,

Lapkritis

Teigiami
įspūdžiai, gera
nuotaika,
rezultatų
aptarimas.

Bendruomenės

Paruošti ir

Informacijos

Dailės sk.

Gruodis

Teigiami

Moksleivių
viktorina.

Meninis

Finansiniai

Intelektualiniai
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

ir tėvų
supažindinimas
mokinių
pasiekimais

parodyti muzikinį
spektakliuką

projektas

pateikimas apie
dailės skyriaus
veiklą tėvams ir
visai mokyklai

mokytojai

„Vabalų miestas“

Ištekliai

Laikas

Refleksija
įspūdžiai, žinių
perteikimas

Pristatyti pirmo
pusmečio
darbus.

Supažindinti mokyklos
bendruomenę su
I pusmečio
mokinių darbais

Paroda
mokykloje

Informacijos
pateikimas apie
dailės skyriaus
veiklą tėvams ir
visai mokyklai

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Gruodžio
mėn.

Teigiami
įspūdžiai,
Darbų aptarimas

Dalyvauti
įvairiuose
renginiuose
Lietuvoje,
Birštone

Dalyvauti
konkursuose,
projektuose,
parodose

Konkursai

Meno mokyklos
mokinių
(pagrindinis
ugdymas )darbų
pristatymas
kitose
mokyklose

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Visus
mokslo
metus

Teigiami
įspūdžiai, gera
nuotaika,
rezultatų
aptarimas.

Vaikų piešinių
konkursas

Organizuoti vaikų
piešinių konkursą
meno mokykloje

Paroda,

Kokybiški
darbai

Dailės skyriaus
mokytojai

Intelektualiniai
,

Gegužė

Džiugi nuotaika,
geri įspūdžiai

Parodos,
Projektai

konkursas

Finansiniai
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Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas
rezultatas

Vykdytojai

Ištekliai

Laikas

Refleksija

Pristatyti antro
pusmečio
darbus

Supažindinti
mokyklos
bendruomenę su

Paroda
mokykloje

Informacijos
pateikimas apie
dailės skyriaus
veiklą tėvams ir
visai mokyklai

Dailės skyriaus
mokytojai

Intelektualiniai

Gegužė

Teigiami
įspūdžiai,

II pusmečio
mokinių darbais

žinių
perteikimas

Miesto šventė

Dalyvauti miesto
šventės
renginiuose

Miesto
šventės
renginiai
Birštone.

Mokyklos
pristatymas
miesto
gyventojams ir
svečiams

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai

Birželis

Teigiamos
emocijos,
renginio
aptarimas

Vasaros vaikų
stovykla

Surengti vasaros
stovyklą vaikams.

Kūrybinė
stovykla
Birštone

Dalyvaus
mokiniai su
mokytojais

Dailės skyriaus
mokytojai ir
mokiniai

Intelektualiniai
, projektinės
lėšos

Birželis

Nauji įspūdžiai,
tarptautinis
bendradarbiavim
as
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DIZAINO STUDIJOS VEIKLOS PLANAS 2018/2019 M. M.
Eil.
Veikla
Nr.
1. Mokomoji – pažintinė ekskursija į Punską, Žolinių šventę. Moskleivių darbų
pristatymas, susipažinima su kitų tautodailininkų darbas
2. Dalyvavimas Prienų regioniniame parke lygiadienio šventėje
3. Kolekcijų pristatymo renginyje Ukmergėje
4. Vėlinių paroda – akcija
5. Dalyvavimas renginyje „Žiemos puokštė“ su moksleivių floristiniais darbais.
Kaune.
6. Birštono meno mokyklos kūrybinės erdvės puošimas Kalėdoms.
7. Kalėdinių darbų paroda (Birštono miesto muziejus).
8. Užgavėnių kaukių paroda
9. Mokomoji – pažintinė išvyka į Vilnių, Kaziuko mugę. Moksleivių darbų
pristatymas, susipažinimas su kitų tautodailininkų darbais.
10. Velykinė paroda – konkursas. Atvelykio šventė
11. Respublikinis madų renginys „PaKaba“ Kaune. Dalyvausime su savo kurtomis
mados kolekcijomis.
12. Tarptautinis konkursas „Išdykęs stilius“ Panevėžyje. Dalyvausime su savo
kurtomis mados kolekcijomis.
13. Tarptautinis madų konkursas – festivalis „Avangardas 2019“
14. Išvykos į kitus jaunimo mados renginius, dizaino studijos sukurtų kolekcijų
pristatymas
15. Kiti nenumatyti konkursai – festivaliai
16. Dizaino studijos moksleivių kūrybinių darbų pristatymas parodose
17. Dalyvavimas Birštono miesto šventėje – moksleivių darbų pristatymas

Data

Atsakingas asmuo

Rugpjūtis

V. Krasauskienė

Rugsėjis
Rugsėjis
Spalis
Gruodis

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

Gruodis
Gruodis
Vasaris
Kovas

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

Kovas

V. Krasauskienė

Balandis

V. Krasauskienė

Gegužė

V. Krasauskienė

Gegužė

V. Krasauskienė

2018 Spalis/
2019 Balandis
2018 Spalis/
2019 Gegužis
2018 Spalis/
2019 Balandis
2019 Birželis

V. Krasauskienė
V. Krasauskienė
V. Krasauskienė
V. Krasauskienė
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Muzikos mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2018/2019 m. m.
Uždavinys ugdyti mokytojų kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės
Eil.Nr
.

Data

Veikla

Atsakingas

1.

2018 m. rugsėjo mėn.

Teminių planų rengimas.

M. Bivainis

2.

2018 m. lapkričio 15 d.

J. Gruodžio gimnazijos mokinių ir dėstytojų atviros dainavimo
pamokos.

R. Černiauskienė

3.

2019 m. sausio 11d.

Metodinė išvyka į LNOBT

O. Zubavičienė

4.

2019 m. sausio mėn.

I-ojo pusmečio mokinių pasiekimų rezultatų aptarimas, lankytų
seminarų aptarimas

O. Zubavičienė
M. Bivainis

5.

2019 m. vasario-kovo mėn.

Metodinių priemonių pristatymas. Žymūs Lietuvos pianistai.

D. Jegelevičienė

6.

2019 m. balandžio mėn.

Metodinis pranešimas.

O. Zubavičienė

7

2019 m.gegužės mėn.

II-ojo pusmečio mokinių pasiekimų rezultatų aptarimas.

O. Zubavičienė

8.

2018 – 2019 m. m.

Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų pristatymas bei
aptarimas.

M. Bivainis

Dailės mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2018/2019 m. m.
Eil.Nr.

Data

Veikla

Atsakingas
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1.

2018 m. rugsėjo mėn.

Ilgalaikių teminių planų rengimas.

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

2.

2018 m. rugsėjo mėn.
24 d.

Teminių planų aptarimas

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

3.

2018 m. spalio 8 d.

Projekto “Miško pasakojimai” rengimas

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

4.

2018 m. spalio 28 mėn.

Muzikinės pasakos “Vabalų miestas” aptarimas

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

5.

2018 m. lapkričio mėn.

Viktorinos “Maestro 2018 klausimų rengimas

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

6.

2018 m.gruodžio mėn.

I pusmečio darbų paroda

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

7.

2019 m. sausio mėn.

II usmečio teminių planų aptarimas

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

8.

2019 m. balandžio mėn. Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir
seminarų pristatymas bei aptarimas.

R.Janušaitis ,E.Janušaitienė

9.

2019 m. gegužės mėn.

Vaikų piešinių konkurso “Miško pasakojimai”
parodos rengimas

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

10.

2019 m. birželio mėn.

II pusmečio darbų aptarimas

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

Mokytojų atestacijos komisijos darbo planas 2018/2019 m. m.
Uždavinys: atestuoti mokytojus, siekiant kokybiško ugdymo
Eil. Nr.
1.

Data
2018 m. sausio15 d.

Veikla
Atestacijos komisijos posėdis Dėl Mokytojų etatinio
apmokėjimo ir kvalifikacinių kategorijų atitikties

Vykdytojai
L. Raugevičienė
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Mokytojų tarybos veiklos planas 2018/2019 m.m.
Uždavinys: analizuoti mokyklos veiklą, siekiant efektyvaus ir sisteminio mokyklos valdymo

Eil. Nr.
1.

Data
2018 m. rugpjūčio 31
d.

2.
3.

2018 m. rugsėjo 11 d.
2019 m. birželio 12 d.

Veikla
Naujų mokslo metų pradžios ir prioritetų
2018/2019m. m. nustatymas. Aktualių etatinio apmokėjimo
klausimų aptarimas.
Mokyklos veiklos plano svarstymas.
Mokinių baigiamųjų rezultatų svarstymas. Darbo grupių
ugdymo plano ir veiklos plano projektams rengti
sudarymas.

Vykdytojai
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė
L. Raugevičienė

Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdomosios veiklos priežiūros planas 2018/2019 m.m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti mokytojų veiklą, siekiant pagerinti ugdymo kokybę pamokose ir bendruomeninėje veikloje
Eil Nr.
1.

Data
Nuolat

2.

2018 m. gruodžio mėn.

3.

2019 m. sausio –
balandžio mėn.
2019 m. sausio balandžio mėn

4.

5.

2019 m. birželio 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.
Mokytojų Eglės Kiškienės ir Kęstučio Didvalio solfedžio ir muzikos istorijos pamokų
stebėjimas ir analizė
Dailės formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo ugdymo ir dizaino pamokų
stebėjimas, analizė
Mokytojų Redos Černiauskienės, Ramunės Liutvynskienės, Romano Lykovo, Danguolės
Kolpakovienės, Kęstučio Didvalio, Mindaugo Bivainio, Angelinos Šližienės ansamblinių
pamokų veiklos stebėjimas, lankymasis pamokose, analizavimas ir aptarimas
Mokytojų įsivertinimo anketų analizė

23

Finansų kontrolė veiklos planas 2018/2019 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tikrinamas dokumentas
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo mėnesinė apyskaita
Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (forma Nr.4)
Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM3SD)
Mėnesinė pajamų deklaracija (forma GPM313)
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
Veiklos rezultatų ataskaita
Investicijų statistinė ataskaita KS-02
Gautinų sumų senaties žiniaraščio parengimas
Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščio parengimas
Klausimynai savivaldybės kontrolierei
Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija (forma
GPM312)
Inventorizacijos aprašų parengimas
Projektų finansinių ataskaitų parengimas
Duomenų suvedimas į VSAKIS
Valstybinei mokesčių inspekcijai formos FR0471 ir FR0478
Programos sąmatos parengimas ateinantiems kalendoriniams metams

Pateikimo terminas
Kas mėnesį
Kas ketvirtį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas ketvirtį
Kas 9 mėnesiai ir
metiniai
Metinė
Metinis
Projektui pasibaigus
Metinis
Metinės
Metinis
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Mokyklos veiklos įsivertinimas 2018/2019 m. m.
Uždavinys: siekti mokyklos įsivertinimo kokybės
Eil. Nr.
1.

Data
2018 m. rugsėjo –
gruodžio mėn.

Veikla
Mokytojų įsivertinimo anketų analizė, veiklų kitiems mokslo
metams numatymas

Vykdytojai
L. Raugevičienė
O. Zubavičienė

2.

2019 m. kovo
mėn.

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

L. Raugevičienė ir darbo grupė

Ūkinė veiklos planas 2018/2019m. m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti mokyklos ūkinę veiklą, siekiant geresnės pastato ir aplinkos kokybės
Eil. Nr.
1.
2.

Data
2018m. rugpjūčio –
rugsėjo mėn.
2018m. rugsėjis -spalis

3.
4.
5.
6.

2018m. spalio mėn.
Esant reikalui
Esant reikalui
Pagal poreikį

7.

Pagal poreikį

Veikla
Patalpų atnaujinimas ir paruošimas naujiems mokslo
metams
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 projektui

Vykdytojai
Ūkvedys, darbininkas, valytoja
Ūkvedys, darbininkas
Ūkvedys
Ūkvedys
Ūkvedys
Darbininkas, budėtoja
Ūkvedys, buhalterė, raštvedė

Mokyklos tarybos veikla 2018-2019 m. m.
Uždavinys: aptarti mokyklos veiklą, siekiant teikti pasiūlymus mokyklos veiklos gerinimui
Eil. Nr.
1.

Data
2018 m. rugsėjo 25 d.

Veikla
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas

Vykdytojai
J. Suchockienė A. Dagilytė
L. Raugevičienė
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1.

2019 m. sausio 24 d.

2.

2019 m. balandžio
mėn.

Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas
I pusmečio mokyklos veiklos rezultatai, tarpiniai veiklos
plano rezultatai, jų vertinimas
Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės
pristatymas

J. Suchockienė
L. Raugevičienė
J. Suchockienė
L. Raugevičienė

Dokumentų tvarkymo veiklos planas 2018/2019 m. m.
Uždavinys: stebėti ir analizuoti teisingą dokumentų tvarkymą, siekiant dokumentų ir archyvo tvarkymo kokybės
Eil Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veikla
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.

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

Vykdytojas
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 2018 m. rugsėjo 11 d. protokoliniu nutarimu Nr. 6

