
1 

 

 

                                                                                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                        Molėtų menų mokyklos direktorės  

                                                                                                                                                2020 m. rugsėjo  1d. 

                                                                                                                                                Įsakymu Nr. V1– 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2019 – 2020 M.M. 

TĘSINYS IKI 2020 METŲ PABAIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
2019-2020 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLA 

2019-2020 mokslo metais didesnis dėmesys skirtas ugdymo proceso tobulinimui, visus mokslo metus kurta ir išbandyta mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. Mokslo metų pabaigoje peržiūrėtos ir atnaujintos ugdymo programos. Didelis dėmesys skirtas ugdymo 

turinio pritaikymui skirtingiems mokinių gebėjimams ir poreikiams, sąlygų mokinių kūrybiškumui ir iniciatyvai atsiskleisti sudarymui, 

ugdymo orientavimui į tautinę ir etninę kultūrą. Analizuota vertinimo sistemos taikymas pamokose, ugdymo metodų parinkimas ir taikymas. 

Mokykla dalyvavo bendrame rajono projekte „Lyderių laikas 3“, mokyklos vadovai tobulino kompetencijas organizuotuose šio projekto 

mokymuose, mokytojai dalyvavo seminaruose, dalijosi patirtimi. Pavasarį paskelbtas karantinas dėl pandemijos sustabdė kai kurias 

suplanuotas veiklas, neįvyko keletas planuotų renginių, pasitarimų, mokymų.  

Gabūs ir talentingi mokiniai dalyvavo respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose, dauguma tapo laureatais ir prizininkais. 

Vyko  koncertinė  - meninė veikla. -  visų specialybių mokiniai su mokytojais rengė parodas mokykloje,  organizuotos kelios koncertinės 

išvykos į kaimo bendruomenes.  

2019-2020 m. m. Menų mokyklą baigė 12 muzikos skyriaus ir 10 dailės skyriaus mokinių. 

Baigti derinimai dėl sutarties pasirašymo tarptautiniam projektui „CraftWays“ (Jaunųjų  amatininkų tradicinių įgūdžių 

išsaugojimas ir skatinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą pasienio regionuose). 

 Kitas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas neatliktas, siekiama užbaigti įgyvendinti numatytus prioritetus, kurie liko neužbaigti dėl 

paskelbto karantino nuo kovo mėn. vidurio. Buvę suformuluoti ugdymo prioritetai 2019-2020 mokslo metams palikti iki 2020 metų pabaigos. Taip nuspręsta 

pedagogų posėdžio metu 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nutarta nuo 2021 metų mokyklos Metų veiklos planą sudaryti kalendoriniams metams. Strateginio plano 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės atsispindi mokyklos metų veiklos plane. 

 

STIPRIOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, VERTINAMOS AUKŠTAI (A): 

 

1. I srities „Pasiekimai ir pažanga“ visas rodiklis „Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu“ (labai svarbus).  

2. II srities „Ugdymo organizavimas“ visas rodiklis „Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas“ (labai svarbus). 

3. II srities „Ugdymo organizavimas“ visas rodiklis „Ugdymo individualizavimas“ (labai svarbus). 

4. III srities „Ugdymo(si) aplinkos“ visas rodiklis „Psichologinė aplinka“ (labai svarbus). 

5. IV srities „Lyderystė ir vadyba“ rodiklio „Vizija, misija ir tikslai“ 2 aspektai „Mokyklos misija, vizija ir tikslai atliepia nacionalinius ir 

savivaldybės strateginius dokumentus“, „Darbuotojai žino veiklos tikslus ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą“. 

6. IV srities „Lyderystė ir vadyba“ rodiklio „Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas“ 3 aspektas „Mokyklos biudžetas ir materialiniai 

ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų“. 

 

TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, VERTINAMOS VIDUTINIŠKAI (V) ir ŽEMAI (Ž): 

 

1. I srities „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklio „Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas 3 aspektas „Mokytojai naudoja individualios vaiko 

pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą“ (labai svarbus), vertinimas (V) 
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2. I srities „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklis „Grįžtamasis ryšys“  (labai svarbus), vertinimas (V) 

3. II srities „Ugdymo organizavimas“ rodiklio „Ugdymo programa“ 2 aspektas „Ugdymo programos atnaujinamos ir koreguojamos 

atsižvelgiant į kintančius poreikius“ ir 3 aspektas „Ugdymo programoje numatytose veiklose vyrauja aktyvūs ugdymo metodai“ (labai 

svarbus), vertinimas (V). 

4. III srities „Ugdymo(si) aplinkos“ rodiklio „Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės“ 2 aspektas „Mokykla turi ugdymo programų specifikai 

pritaikytas aplinkas“, 4 aspektas „Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių“, 5 aspektas „Įrengtos poilsio ir 

bendravimo zonos“, 6 aspektas „Vaikai patys dalyvauja kuriant ugdymo aplinkas. (l. svarbus). 

 Vertinimas žemas (Ž). 

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS  

Vizija 

Demokratiška, moderni, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla. 

 Misija  

Mokykla, teikianti kokybišką meninį ugdymą, kuris leidžia laisvai skleistis individualiems vaiko gebėjimams, augti bei tobulėti kaip 

asmenybei. 

Vertybės 

Kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmė. 

Saugi emocinė ir fizinė aplinka. 

Dialogo ir susitarimų kultūra, lyderystė, atvirumas pokyčiams, aukšta kompetencija, 

Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė ir bendradarbiavimas. 

Prioritetai 

Ugdymo(si) proceso kokybė, nuolatinis profesinis tobulėjimas, bendradarbiavimas.  

VEIKLOS TIKSLAI 2019-2020 m. m. 

I. Mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Sudaryti daugiau 

galimybių 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę. 

Ugdymo programų atnaujinimas Rugpjūčio pab., 

rugsėjo pradžia 

Specialybių mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

Atnaujintos visų specialybių ugdymo 

programos, numatyti konkretūs ugdytini 

mokinių gebėjimai pagal klases. 

Individualių ugdymo(si) programų 

sudarymas ir aptarimas su mokiniais 

ir jų tėvais. 

  

Rugsėjo mėn. 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, specialybių 

mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

Parengtos individualios ugdymo(si) 

programos atitinka daugumos (apie 75 

proc.) mokinių gebėjimus, tėvų 

lūkesčius. 
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Atnaujinto „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašo“ taikymas  

ugdymo procese. 

Visus mokslo 

metus 

Specialybių mokytojai, 

administracija 

Taikomos įvairesnės pažangos ir 

pasiekimų vertinimo strategijos 

pamokose, kyla mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Sąlygų sudarymas savivaldžiam 

mokinių mokymuisi 

Visus mokslo 

metus 

Specialybių mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

Sudarytos sąlygos bent daliai mokinių 

(apie 50 proc.) patiems išsikelti 

mokymosi tikslus, pasirinkti strategijas. 

IKT panaudojimas ugdymo procese Visus mokslo 

metus 

Specialybių mokytojai 

 

Įvairesnė ugdomoji veikla pamokose, 

atitinkanti daugumos mokinių poreikius. 

Naujų ugdymo priemonių įsigijimas I pusmetis Administracija Nupirkta naujų solfedžio vadovėlių 

mokiniams. Dalis vadovėlių atnaujinta. 

Pusmečių akademiniai koncertai ir 

dailės darbų pristatymai. Jų 

aptarimas. 

Gruodis 

 

Administracija, 

specialybių mokytojai 

Beveik visiems mokiniams sudarytos 

sąlygos pademonstruoti gebėjimus, 

aptarti pasiekimai ir tobulintini aspektai. 

Pamokų stebėjimas ir aptarimas  Visus mokslo 

metus 

Administracija Aptarti stiprieji ir tobulintini pamokų 

aspektai, teikiama pagalba ir 

konsultacijos prireikus. 

Pusmečio rezultatų aptarimas su 

mokiniais ir jų tėvais 

Gruodis Specialybių mokytojai Aptarti pažangos ir pasiekimų rezultatai, 

lyginant su lūkesčiais, numatyti 

tolimesnio mokymosi žingsniai. 

Sudaryti sąlygas 

mokinių 

individualumo, 

kūrybiškumo ir 

saviraiškos 

ugdymui(si). 

Bendri dailės ir muzikos skyrių 

projektai su mokiniais 

Du renginiai per 

mokslo metus 

 

Dailės ir muzikos skyrių 

metodiniai būreliai 

Pavaduotoja ugdymui 

Skatinamas ir palaikomas mokinių 

kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir 

saviraiška. 

Mokinių kūrybos popietė Lapkritis 

 

Specialybių mokytojai, 

administracija 

Sudarytos sąlygos mokinių 

individualumui, kūrybiškumui ir 

savirealizacijai atsiskleisti. 

Mokinių dalyvavimas festivaliuose, 

konkursuose 

Visus mokslo 

metus (pagal 

galimybes) 

Specialybių mokytojai, 

administracija 

Stiprėja gabių mokinių motyvacija, 

skatinamas tobulėjimas. 

Mokinių koncertai rajono mokyklose, 

kultūros įstaigose. 

Visus mokslo 

metus (pagal 

galimybes) 

Dalykų mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

Stiprėja mokinių artistiškumas, 

kūrybiškumas ir saviraiška. 
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II. Telkti bendradarbiaujančią, kūrybingą ir nuolat tobulėjančią mokyklos bendruomenę. 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

Plėtoti mokyklos 

vadovų ir mokytojų 

bendrąsias ir 

profesines 

kompetencijas. 

Mokyklos vadovų profesinių ir 

vadybos kompetencijų tobulinimas 

Visus mokslo metus Administracija Gerėja vadyba, skatinama ir 

palaikoma mokytojų lyderystė. 

Seminaras mokytojams „Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimas 

ugdymo procese“ 

Spalis Pavaduotoja ugdymui Mokytojai žino įvairesnių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

strategijų, jas taiko pamokose. 

Mokymai mokyklos komandai apie 

savivaldų mokinių mokymąsi 

Lapkritis Specialybių mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

Dalis mokytojų turi žinių apie 

savivaldų mokinių mokymąsi, 

žiniomis pasidalija su kolegomis. 

Mokytojų profesinių ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas 

(individualiai) 

Visus mokslo metus 

pagal mokytojų 

poreikį 

Administracija Mokytojai įsivertina savo 

kompetencijas, individualiai 

tobulina silpnąsias puses. 

Mokytojų metodiniai pasitarimai 

ugdymo kokybės tobulinimui.  

Spalis 

gruodis, 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, pavaduotoja 

ugdymui 

Stiprėja komandinis darbas, 

priimama daugiau susitarimų 

ugdymo kokybės tobulinimui. 

Gerosios darbo patirties sklaida 

„Kolega-kolegai“ (individualiai ir 

pagal galimybes, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose rajone) 

Metodinių pasitarimų 

metu rajone arba 

individualiai 

mokykloje 

Specialybių mokytojai Mokytojai individualiai dalijasi 

gerąja darbo patirtimi mokykloje, 

skleidžia savo gerąją patirtį rajone. 

Stiprinti mokyklos 

kultūrą ir 

bendradarbiavimą. 

Susitikimai su mokinių tėvais, 

pažangos, pasiekimų ir mokymosi 

rezultatams aptarti 

Mažiausiai du kartus 

per metus 

(akademinių 

koncertų metu) 

Specialybių mokytojai, 

administracija 

Su mokinių tėvais aptarti mokymosi 

lūkesčiai, pasiekimai ir rezultatai. 

Numatomi tolimesnio mokymo(si) 

žingsniai. 

Mokyklos bendruomenę telkiantys 

renginiai: išvyka į „Menišką 

kaimą“ Mokytojų dienos proga,  

Kalėdinis sambūris. 

Spalis, gruodis Administracija Stiprinama mokyklos kultūra, 

bendruomenės narių susitelkimas, 

bendradarbiavimas, emocinis 

mikroklimatas. 
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III. 3. Stiprinti mokyklos įvaizdį. 

 

Atnaujinti 

mokyklos patalpas. 

Įrengti mokiniams poilsiui ir 

bendravimui patalpas, nupirkti baldų 

I pusmetis Administracija Mokiniai turi atskirą erdvę 

bendrauti, laukti pamokų ar ilsėtis 

Įtraukti mokinius į poilsio ir 

bendravimo patalpos kūrimą 

Visus mokslo metus Specialybių mokytojai, 

administracija 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas 

ir pasitikėjimas savo jėgomis, 

ugdomas estetinis skonis, 

bendradarbiavimas. 

Mokyklos stendų atnaujinimas I pusmetis Pavaduotoja ugdymui Patrauklesnės mokyklos patalpos, 

daugiau informacijos lankytojams, 

svečiams. 

Įvairinti 

informavimo būdus 

apie mokyklos 

veiklą 

Informacijos sklaida apie mokinių 

pasiekimus, mokyklos veiklas 

viešose erdvėse, socialiniuose 

tinkluose, mokyklos interneto 

svetainėje 

Visus metus Administracija Platesnis visuomenės ratas 

susipažįsta su mokinių pasiekimais 

bei mokykloje vykdomomis 

veiklomis. 

Informacijos sklaida apie 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

programas, besimokančių 

pasiekimus viešose erdvėse, 

socialiniuose tinkluose, mokyklos 

interneto svetainėje. 

Visus metus Administracija Platesnis visuomenės ratas 

susipažįsta su mokykloje 

vykdomomis programomis ir 

veiklomis suaugusiems. Daugėja 

besimokančių suaugusiųjų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba Molėtų rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų muzikos 

mokytojams 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

Specialybių mokytojai, 

administracija 

Stiprėja mokytojų motyvacija ir 

pasitikėjimas savo profesionalumu, 

teikiama prasminga pagalba 

kolegoms iš  kitų mokyklų. 
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RENGINIŲ GRAFIKAS 2019 – 2020 m. m.  

 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

1. Rugsėjis Rugsėjo 1-osios šventė 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

2. Spalis 

 

Mokinių meninės kūrybos popietė Dalykų mokytojai, administracija 

3. 

 

Lapkritis 

 

Jaunųjų muzikų paradas – 2020 

 

Dalykų mokytojai, administracija 

 

4. Gruodis  Visų specialybių akademiniai – kalėdiniai koncertai tėvams. 

 

Dalykų mokytojai, administracija 

 

 

 

 

 


