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I SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Šiaulių menų mokyklos veiklos planas 2020 metams (toliau – Planas), parengtas atsižvelgus
į strateginius įstaigos tikslus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos
tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
Menų mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokykla, vykdanti neformaliojo suaugusiųjų švietimo, neformaliojo vaikų švietimo
muzikinio, dailės, choreografinio, šokio, teatrinio, dramos, sportinio, saugaus eismo, technologijų ir
kitų ugdymo krypčių programas.
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Šiaulių menų mokykla teikia kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinami Šiaulių miesto mokinių
ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo švietimo ugdymo programas, sudaromos lygios ugdymosi
galimybės ir sąlygos, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami įstaigai skirti ištekliai.
2019 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais
metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2020 m. veiklos planą, posėdžiuose.
Planą parengė 2019 m. rugsėjo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V 1-106 suburta darbo grupė.
Menų mokykloje netrūko įvairių įdomių būrelių ir renginių – projektų, akcijų, varžybų,
konkursų, parodų ir kt. Mokykla atliko svarbų vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių,
jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildė prasmingomis veiklomis. Mokyklos vizija orientuota į
ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais, atitinka nacionalinę
regiono strategiją. Apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padėjo kiekvienam ugdytiniui įgyti
kompetencijų, būtinų tolesniam ugdymui(-si).
Menų mokyklos bendruomenė kiekvienam ugdytiniui stengėsi sukurti palankų ugdymosi
mikroklimatą, kuriame yra graži, jauki, saugi aplinka, geri santykiai. Menų mokykloje dirba veikli
ir darni komanda. Jos nariai, būdami skirtingo amžiaus, pedagoginės patirties, pasižymintys
skirtingomis kompetencijomis, veikdami kryptingai ir vieningai, sugebėjo sėkmingai įgyvendinti
išsikeltus tikslus bei uždavinius, spręsti problemas, priimti optimalius sprendimus, t. y. laiduoti
švietimo įstaigos darbo kokybę. Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas, 2019 metais
ugdymo procesą užtikrino ir įgyvendino 39 pedagoginiai darbuotojai: 1 mokytojas ekspertas, 11
mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 11 mokytojai, ir 13 aplinkos darbuotojų.
Mokykloje dirba profesionali vadovų komanda: 2 vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei
kategorijai, 1 – III vadybinei kvalifikacinei kategorijai.
Naudojamos patalpos:
Pastatai
Šiaulių menų mokykla (Aušros alėja 52)
Vaikų klubas „Kibirkštis“ (Krymo g. 32)
Vaikų klubas „Aitvaras“ (Žemaitės g. 22)
Vaikų klubas „Draugystė“ (Saulės takas 5)
Menų mokyklos teatro studija „Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)

Plotas m2
555,9
576,82
353,06
156,61
406,83

Mokyklos misija – Įgyvendinti švietimo politiką neformaliojo vaikų švietimo srityje.
Ilgalaikis prioritetas – atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
Parengti mokyklos strateginiai planai ir metinės veiklos programos, atsižvelgiant į
šiuolaikines vadybos mokslo ir modernaus švietimo tendencijas. Strateginis veiklos planas ir
metinės veiklos planai orientuoti į efektyvumo didinimą ir nuolatinį optimizavimą.

3

2020–2022 m. strateginio veiklos plano tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius
tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, buvo vykdoma Šiaulių menų mokyklos švietimo
prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa.
2019 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais
metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2020 m. veiklos planą, posėdžiuose.
Menų mokyklos bendruomenės atstovai sėkmes ir nesėkmes, ateities perspektyvas įvardijo
sutelktose strateginio plano rengimo diskusijose.
Mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo muzikinio, dailės, choreografinio, šokio,
teatrinio, dramos, sportinio, saugaus eismo, technologijų ir kitų ugdymo krypčių programas. 2018–
2019 m. m. mokyklą lankė 978 mokiniai. Veikė 30 įvairaus profilio būreliai, studijos, kolektyvai,
ansambliai (7– muzikos, 3 – teatro, 2 – šokio, 2 – sporto, 11 – dailė ir technologijų, 5 – kitų
ugdymo krypčių programos), sudarantys 70 grupių. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas lėšas,
įgyvendinamos per vasaros praktiką, plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus.
Įstaiga yra aktyvi meno projektų dalyvė ir organizatorė. Kuriama psichologiškai ir fiziškai
saugi aplinka. Puoselėjamas ir atnaujinamas mokyklos interjeras: eksponuojami mokinių darbai,
rengiamos teminės parodos. Sukurtos edukacinės aplinkos. Sėkmingai įgyvendinta Šiaulių miesto
savivaldybės Švietimo prieinamumo ir užtikrinimo vaikų vasaros poilsio programa: Vasaros
akademija „Kūrybiškumo sėkmė 4“ (I etapas – stovykla „Trys dienos, dvi naktys Virvytėje“ ir II
etapas – Dieninė stovykla „Saulės pėdos“ Menų mokyklos struktūriniuose padaliniuose vaikų
klubuose „Draugystė“, „Kibirkštis“, „Aitvaras“, Menų mokykloje). Įgyvendintas Tolygios
kultūrinės raidos programos projektas „Edukacinės dirbtuvės „Augame kartu su teatru“. Lietuvos
kultūros tarybos finansuotas ir sėkmingai įgyvendintas tęstinis projektas „Augame kartu su teatru“.
Sukurtos 3 programos Kultūros krepšelio paslaugai teikti, tai: „Augame kartu su teatru“, „Lediniai
Šiauliai“, „Miesto ženklai“. Projektų, programų inicijavimas, planavimas, vadovavimas, komandos
telkimas ir įgyvendinimas – sėkmingas dėka Menų mokyklos bendruomenės sutelktumo, tikėjimo,
bendruomeniškumo.
Sėkmingai įgyvendintos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos
„Meno mozaika dideliems“ ir „Rask laiko sau 3“, užtikrinusios paslaugų kokybę ir įvairovę
suaugusiems, motyvuojant mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, įgyti papildomų
kompetencijų (36 dalyviai). Parengtos programos 3 dalykiniams seminarams „Mokinių asmeninės
pažangos matavimas ir raidos plėtojimas neformalioje veikloje“, „Bendrakultūrinės kompetencijos
plėtotė lankantis šiaurės Lenkijos kultūriniuose objektuose“, „Solinio ir ansamblinio dainavimo
mokymas, rengiant jaunuosius atlikėjus populiariosios muzikos konkursams“ miesto ir šalies
pedagogams (83 dalyvių). Skatinama suaugusio žmogaus veikmė dalintis iniciatyva, motyvacija,
atsakomybe.
Siekiant užtikrinti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat
kintančias visuomenės reikmes, įstaigoje daug dėmesio 2018–2019 mokslo metais buvo skiriama
ugdymo proceso diferencijavimui, tėvų dalyvavimui ugdymo, renginių organizavimo ir dalyvavimo
procese (organizuojami tėvų susitikimai, pokalbiai su būrelių, studijų, kolektyvų mokytojais, atviros
pamokos, edukaciniai užsiėmimai). Buvo siekiama, kad Menų mokyklos mikroklimatas būtų atviras
ir draugiškas tėvams.
Su ugdytinių pasiekimais tėvai supažindinti susirinkimų, renginių, konkursų, festivalių,
švenčių, atvirų durų dienų metu, Menų mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniame tinkle
Facebook. Ugdytinių tėvų pagalba organizuotos išvykos į miesto, tarptautinius ir respublikinius
festivalius ir konkursus.
Mokytojai skatinami siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, sudaryta perspektyvinė
atestacijos programa. 2019–2020 m. m. atestuojamų mokytojų nebuvo. 2019 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga Menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ mokytojai
Dalei Dargienei (teatras) įteiktas apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas“.
Menų mokyklos metodinė veikla yra planuojama ir organizuojama vadovaudamasis
mokyklos tikslais ir uždaviniais. Metodinė veikla yra veiksminga, kadangi metodinės grupės
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dalyvauja mokyklos veiklos planavimo ir valdymo procesuose, inicijuoja mokyklos veiklos
pokyčius ir dalyvauja juos įgyvendinant. Aptariama: mokytojų kvalifikacijos kėlimo perspektyvos,
ilgalaikių planų rengimo principai, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Šiandienos
gyvenimas mokytojams meta daugybę iššūkių. Inovatyvių technologijų gausa, naujos mokinių
kartos verčia ir mokytojus nestovėti vietoje, nuolat mokytis, ieškoti naujovių mokymo procesui
įvairinti, tobulėti. Menų mokyklos mokytojai – bendraujantys ir bendradarbiaujantys, besidalijantys
gerąja patirtimi, idėjomis, naujovėmis. Mokytojai, grįžę iš seminarų, kursų, dalinosi gauta
informacija su kitais mokytojais metodinių grupių posėdžiuose arba individualiai. Siekdami
pažangos, vedami noro tobulėti įvairių dalykų mokytojai 2018–2019 m. m. ne tik dalyvavo
organizuotuose metodiniuose renginiuose, bet ir patys, mokytojų ir administracijos iniciatyva,
organizavo:
Seminarus:
Menų mokyklos seminarai:
- „Mokinių asmeninės pažangos matavimas ir raidos plėtojimas neformaliojoje veikloje“,
mokytojos Vilma Račkauskienė, Daiva Dominauskienė, Danguolė Masiulienė.
- „Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis šiaurės Lenkijos kultūriniuose
objektuose“, mokytojos Dalė Dargienė, Daina Svirskytė, Stanislava Rusevičienė, Danguolė
Masiulienė.
- „Solinio ir ansamblinio dainavimo mokymas, rengiant jaunuosius atlikėjus populiariosios
muzikos konkursams“, mokytojos Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė, Danguolė
Masiulienė.
- „Bendruomenės susitarimai dėl socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo“, mokytojos
Stanislava Rusevičienė, Jolita Udrienė, Danguolė Masiulienė, Dalė Dargienė.
Mokytojų patirties sklaidos užsiėmimus, veiklas (pedagogas-pedagogui):
- Mokytojų kūrybinis užsiėmimas „Piešimas ant šilko“, mokytoja Daiva Dominauskienė;
- Patirties sklaidos keramikos užsiėmimas „Molio dubenėlis“, mokytoja Laima
Andruškevičienė;
- Patirties sklaidos keramikos užsiėmimas „Pakabukas“, mokytoja Daiva Dominauskienė;
- Suorganizuota Menų mokyklos mokytojų, darbuotojų kūrybinių darbų paroda „Kūrybos
sparnai“, neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Dominauskienė.
Edukacinius užsiėmimus mokiniams:
„Širdelė – namų dekoracija“ (Vaikų klubas „Aitvaras“), „Ne sapnai tai...PRISIMINK“
(Vaikų klubas „Aitvaras“), Užgavėnių kaukių kūrybinės dirbtuvės (Vaikų klubas „Aitvaras“),
Atvira edukacinė teatrinė pamoka (Vaikų klubas „Kibirkštis“), „Margutis 2019“ (Vaikų klubas
„Aitvaras“), „Koliažas“ (Vaikų klubas „Draugystė“), „Kaukės“ (Vaikų klubas „Draugystė“),
„Verbų gaminimas“ (Vaikų klubas „Kibirkštis“), „Paveikslėlis“ (Menų mokykla, „Juventos“
progimnazijos mokiniams), „Meduolio dekoravimas“ (Menų mokykla, „Juventos“ progimnazijos
mokiniams), „Keramika“ (Menų mokykla, „Juventos“ progimnazijos mokiniams), „Kalėdinis
žaisliukas“ (Menų mokykla, „Juventos“ progimnazijos mokiniams), „Svajonių saugyklėlė“,
„Velykinis vainikėlis“ (Vaikų klubas „Draugystė“), „Skiriu Lietuvai“ (Šiaulių „Rasos“
progimnazija), Užgavėnių kaukių gamyba (Vaikų klubas „Kibirkštis“), Skirtukų „Myliu Lietuvą“
gaminimas (Vaikų klubas „Kibirkštis“), „Kalendoriaus spalvos“ (Vaikų klubas „Aitvaras“),
Edukaciniai užsiėmimai „Romuvos“ progimnazijos mokiniams (Vaikų klubas „Kibirkštis“);
Edukaciniai užsiėmimai Gegužių progimnazijos mokiniams (Vaikų klubas „Kibirkštis“).
Menų mokykla – bendradarbiavimo kultūrą puoselėjanti įstaiga. Išskiriami
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais lygiai: miesto, respublikos, tarptautinis. Sudaryta 30
bendradarbiavimo sutarčių (iš jų 10 pasirašyta 2018–2019 m. m.).
Menų mokykloje stengiamės pastebėti, įvertinti, skatinti mokinius ir tuo tikslu
organizuojame kasmetinę tradicinę šventę „Metų geriausieji“. 2018–2019 m. m. 15 mokinių,
baigusių ilgalaikes ugdymo programas, įteikti Šiaulių menų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimai, 94 mokiniams – padėkos „Metų geriausieji“.
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Menų mokykla nuolat ir įvairiomis formomis (Miesto, respublikos spaudoje, informacijos
stenduose, interneto tinklalapyje, socialiniame „Facebook“ tinkle) informuoja miesto visuomenę
apie savo veiklą, vertybes, pasiekimus.
Gerėjantis užimtumas – puikiausia prevencinė veikla. 2018–2019 m. m. suorganizuoti 133
renginiai: 6 tarptautiniai, 2 šalies, 36 miesto, 11 mokytojų patirties sklaidos užsiėmimų, 83 Menų
mokyklos renginiai, pravesti 4 edukaciniai užsiėmimai tėvams, suorganizuoti 3 seminarai
mokytojams, įgyvendinti 9 projektai. Dalyvauta 141 renginyje: 32 tarptautiniuose (449 mokiniai),
65 šalies (681 mokinys), 44 miesto (659 mokiniai). Užimta: I vietų – 137, II vietų – 76, III vietų –
38. Gauta padėkų, nominacijų – 66.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Menų mokykloje gyvos tradicijos, 80 proc. ugdytinių
aktyviai dalyvavo įvairiapusiškoje veikloje, miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose,
konkursuose, akcijose, buvo atviri naujovėms, puoselėjo kultūrą, mokėsi būti sąmoningi ir
atsakingi.
Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 2018–2019 m. m.:
− Ugdymui(si) palankus ir saugus mikroklimatas grupėse, studijose, kolektyvuose.
− Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
− Mokykla atvira visuomenei, turinti savo tradicijas ir atliekanti tinkamą vaidmenį vietos
bendruomenėje.
− Teikiamų ugdymo paslaugų ir pramoginės pasiūlos gausa ir įvairovė, tęstinumas.
− Kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai.
− Pedagogai nuolat tobulina savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalijasi gerąja patirtimi
vieni su kitais.
− Puikūs ugdytinių pasirodymai respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, aktyvi
koncertinė veikla.
− Mokykla atvira pokyčiams ir inovacijoms.
Silpnieji veiklos aspektai 2018–2019 m. m.:
− Neadekvatus neformaliojo švietimo finansavimas, lyginant su formaliojo švietimo
įstaigomis.
− Nepakankami finansiniai ištekliai riboja spartesnį edukacinių aplinkų kūrimą.
− Mokytojams trūksta užsienio kalbų kompetencijų (patobulinti užsienio kalbos įgūdžius).
− Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais galimybės.
− Reikalinga įstaigos renovacija.
− Dalis kompiuterinės įrangos jau pasenusi, ją būtina keisti.
− Nepakankamas įstaigos patalpų panaudojimas ugdymo procesui pirmoje dienos pusėje.
bazė.
− Silpna kolektyvų ir studijų materialinė.
Šiaulių menų mokyklos veikla vykdoma 5 pastatuose (Menų mokykloje, Menų mokyklos
struktūriniuose padaliniuose - vaikų klubuose: „Aitvaras“, „Draugystė“, „Kibirkštis“, Menų
mokyklos teatro studija „Kompanija šauni“). Mokykloje sudarytos palankios sąlygos mokiniams
realizuoti savo meninius interesus, kuriama psichologiškai ir fiziškai saugi aplinka.
Prioritetinės veiklos kryptys 2018–2019 m. m.:
− Saugus, sveikas ir laimingas vaikas;
− Ugdymo kokybės tobulinimas;
− Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese;
− Įstaigos įvaizdžio gerinimas ir populiarinimas;
− Gilesnio vaiko pažinimo skatinimas ir įvairesnių būdų jo poreikiams išsiaiškinti taikymas;
− Mokinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo plėtojimas;
− Vaiko asmenybės ūgties pamatavimo sistemos kūrimas.
− Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtra.
− Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įdiegimas (teatro, šokio);
− Išplėtoti partnerystės ryšius su užsienio šalių, šalies neformalaus švietimo institucijų
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socialiniais partneriais, jų veikla.
− Didesnės mokyklos bendruomenės dalies įtraukimas į projektinę veiklą.
− Mokytojų vadybinių kompetencijų tobulinimas.
2019–2020 m. m. ugdymo programas pasirinko 1014 mokinių. Veiks 30 įvairaus profilio
būreliai, studijos, kolektyvai, ansambliai. Mokiniai galės rinktis 9 krypčių ugdymo programas.
II SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
1. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas
Menų mokyklos 2019 metų finansinės veiklos
ataskaita ir 2020 metų biudžeto projekto
pristatymas.

Vykdymo
data
2020-01

Atsakingas,
vykdytojai
Virgilija Aviženienė,
Danguolė Masiulienė,
Kęstutis Šaltis

Menų mokyklos veiklos prioritetai 2020 m.
Menų mokyklos veiklos plano 2020 m.
pristatymas.
Menų mokyklos aplinkų kūrimo ir plėtojimo
2020 m. projekto pristatymas.
2019 m. Menų mokyklos veiklos įsivertinimo
klausimas.
2.

2019 m. Menų mokyklos veiklos įsivertinimo
rezultatų pristatymas.

2020-03

2019–2020 m. m. I pusmečio mokinių
pasiekimai ir lankomumas.

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė,
Lina Ratkevičienė

2020 m. vaikų vasaros užimtumo
organizavimas.

3.

2020–2021 mokslo metų neformaliojo
švietimo programų poreikių analizė.

Veiklos įsivertinimo darbo
grupės nariai

2020-06

Daiva Dominauskienė,
Lina Ratkevičienė,
Rita Toleikienė
Kęstutis Šaltis

Mokytojų pedagoginio krūvio projekto
aptarimas 2020–2021 m. m.

Kęstutis Šaltis

Ugdymo plano projekto 2020–2021 m. m.
pristatymas.

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė

2020-2021 m. m. tikslų, uždavinių ir veiklos
prioritetų projekto svarstymas.
Mokinio individuali pažanga. Mokymosi
kompetencijų ugdymas.

Metodinių grupių, komisijų
pirmininkai
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4.

5.

Menų mokyklos metodinių grupių, komisijų
veiklos ataskaitų už 2019–2020 m. m.
pristatymas, analizavimas.

2020-09

Metodinių grupių, komisijų
pirmininkai

2020–2021 m. m. ugdymo plano tvirtinimas.
Menų mokyklos veiklos prioritetai, tikslai,
uždaviniai 2020–2021 m. m., 2021 m.

Kęstutis Šaltis

Saugios aplinkos Menų mokykloje kūrimas.
Rekomendacijos mokytojams „Darbas su
ypatingais ir gabiais vaikais“ pristatymas.
Mokytojų atstovų rinkimai į Menų mokyklos
tarybą.

Vaiva Bukauskienė,
Lina Ratkevičienė

Strateginio plano 2020–2022 m. m.
įgyvendinimas.
Strateginio plano 2021–2023 m. m.
pristatymas.

Kęstutis Šaltis
2020-12

Menų mokyklos veiklos plano-projekto 2021
m. pristatymas.

Strateginio plano rengimo
darbo grupė

Danguolė Masiulienė,
Lina Ratkevičienė,
Metodinių grupių
pirmininkai

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) 2021–2023 metų
atestacijos programos pristatymas.

Daiva Dominauskienė

2. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA
Veikla
Eil.
Nr.
1. Ūkinės-finansinės veiklos per 2019 metus
aptarimas.
Asignavimų valdytojo įmokų į biudžetą pajamų
ir išlaidų sąmatos ir biudžetinių lėšų sąmatos
2020 metams aptarimas.
Paramos lėšų panaudojimas.
Surinktos informacijos apie mokyklos
materialinės bazės turtinimo poreikius
pristatymas.

Data

2020-02

Atsakingas asmuo
Vyriausioji buhalterė
Virgilija Aviženienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Danguolė Masiulienė
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2.

Mokyklos savivaldos institucijų
bendradarbiavimas. Susitikimo-diskusijos
organizavimas.

2020-03

Tarybos pirmininkė
Monika Minčinauskienė,
Tarybos nariai,
Seniūnų tarybos pirmininkas
Sirvestras Pinskij,
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Danguolė Masiulienė

2020-05

Veiklos įsivertinimo darbo
grupės nariai

Atvirų užsiėmimų dienos tėvams (globėjams) –
Diena be mokinių Menų mokykloje –
organizacinių klausimų sprendimas.

3.

4.

2019 m. Menų mokyklos veiklos įsivertinimo
rezultatų pristatymas.
2020 m. vaikų vasaros užimtumo
organizavimas Menų mokykloje.

Neformaliojo ugdymo
organizatorė
Daiva Dominauskienė

Mokyklos ugdymo plano-projekto 2020–2021
m. m. pristatymas.

Direktorius
Kęstutis Šaltis

Grupių, mokinių skaičiaus būreliuose,
kolektyvuose, studijose, ansambliuose
tvirtinimas 2020–2021 m. m.

Administratorė
Lina Ratkevičienė

Menų mokyklos tarybos narių rinkimai.

202011/12

Menų mokyklos tarybos 2020 m. veiklos
ataskaitos rengimas ir pristatymas mokyklos
bendruomenei.
5.

Mokyklos strateginės veiklos plano 2021–2023
m. suderinimas.

Mokyklos taryba
Tarybos pirmininkė
Monika Minčinauskienė

2020-12

Direktorius
Kęstutis Šaltis

Menų mokyklos 2020 metų veiklos plano
įgyvendinimas ir 2021 metų veiklos plano
pristatymas.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Danguolė Masiulienė

Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
perspektyvinės programos 2021–2023 metams
pristatymas.

Neformaliojo ugdymo
organizatorė
Daiva Dominauskienė

Mokyklos tarybos veiklos plano 2021 metams
sudarymas.
Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų Visus
(tvarkų) svarstymas.
metus

Tarybos pirmininkė
Monika Minčinauskienė
Tarybos nariai

7.

Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl
mokykloje vykdomos veiklos gerinimo.

Nuolat

Tarybos nariai

8.

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą ir
panaudojimo galimybių aptarimas.

Nuolat

Mokyklos tarybos nariai,
mokyklos administracija,
mokytojai

6.
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9.

Menų mokyklos tarybos veiklos sklaida
mokyklos internetinėje svetainėje.

Visus
metus

Tarybos pirmininkė
Monika Minčinauskienė

10.

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo
procese ar mokyklos bendruomenėje,
atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių ir kitų
darbuotojų interesus, svarstymas.

Susidarius
situacijai

Tarybos nariai

11.

Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo
inicijavimas. Pagalba ir iniciatyvos
organizuojant įvairius renginius, šventes.

Visus
metus

Tarybos nariai

3. DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Pavadinimas
Internetinės svetainės atitikimo valstybiniams
reikalavimams analizė.

Vykdymo
data
2020-01

Atsakingas
Lina Ratkevičienė

Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Menų
mokykloje.
Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių
planas 2020–2022 metams.

Rita Toleikienė

Menų mokyklos savivaldos struktūrų veikla.

Kęstutis Šaltis

Stebėtų atvirų užsiėmimų, renginių aptarimas.

Danguolė Masiulienė

Higieninių normų laikymosi, mokinių saugumo
ir tikrinimo aptarimas.

Vaiva Bukauskienė

Menų mokyklos veiklos įsivertinimas,
naujovės, darbo grupės veikla.
Dėl mokyklos finansinės situacijos.

Danguolė Masiulienė
2020-02

Virgilija Aviženienė

Elektroninis registras.

Lina Ratkevičienė

Dėl atvirų užsiėmimų dienos tėvams
(globėjams) – Diena be mokinių Menų
mokykloje – organizacinės grupės sudarymo.
Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų
higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas.

Danguolė Masiulienė

Menų mokyklos dokumentacijos tvarkymas,
archyvavimas ir naikinimas.

Vaiva Bukauskienė

2020-03

Aida Budraitienė

Bendravimas ir bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.

Rita Toleikienė

Mokyklos veiklos įsivertinimo analizė, išvados,
rekomendacijos.

Danguolė Masiulienė,
Veiklos įsivertinimo
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darbo grupės nariai.
Rita Toleikienė

Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo
priežiūra.

4.

5.

Projektinė veikla 2020 metais.
Metodinių grupių veikla.

2020-04

Mokyklos mokinių laimėjimai ir jų gebėjimų
įvertinimas Menų mokykloje. Šventės „Metų
geriausieji“ organizacinių klausimų sprendimas.

Lina Ratkevičienė

Aplinkos darbuotojų darbas.
Pastatų būklė po žiemos sezono.

Vaiva Bukauskienė

Mokytojų
veiklos
pedagoginį švietimą.

organizuojant

tėvų

2020-05

Mokytojų metodinių
grupių pirmininkai,
Danguolė Masiulienė,
Daiva Dominauskienė

2020-06

Kęstutis Šaltis

Menų mokyklos veiklos plano vasaros atostogų
metui sudarymas.
6.

Lina Ratkevičienė
Danguolė Masiulienė,
Metodinių grupių
pirmininkai.

2019–2020
m.
m.
ugdymo
plano
įgyvendinimas.
Pasiruošimas mokytojų tarybos posėdžiui.
Mokytojų darbo krūvių aptarimas 2020–2021
mokslo metams.

Danguolė Masiulienė
Racionalus patalpų užimtumas.
Vaiva Bukauskienė
Inventoriaus stovis, remonto darbų numatymas,
terminų nustatymas ir atlikimas.
Rita Toleikienė

7.

Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo
priežiūra.
2020–2021 mokslo metų neformaliojo ugdymo
programų poreikių analizė, mokytojų darbo
krūvio įvertinimas.
Įstaigos pasiruošimas naujiems mokslo metams.

2020-08

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė
Vaiva Bukauskienė

Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų
higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas.

8.

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos
priemonių plano įgyvendinimas ir analizė.
Edukacinių
aplinkų
kūrimo,
plėtojimo,
apsirūpinimo
šiuolaikinėmis
mokymo
priemonėmis 2019–2020 m. m. aptarimas ir
2020–2021 m. m. vizija.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Lina Ratkevičienė
2020-10

Vaiva Bukauskienė,
Rita Toleikienė
Danguolė Masiulienė,
Metodinių grupių
pirmininkai.
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Metinė inventorizacija.

9.

10.

2020-11

Vaiva Bukauskienė

Menų mokyklos dokumentacijos vedimo
tvarka. Dokumentacijos plano rengimas. Darbo
su dokumentacija reikalavimų aptarimas.

Aida Budraitienė

Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus) Mokytojų
atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo planavimas.

Daiva Dominauskienė

Menų mokyklos pastatų priešgaisrinės saugos,
evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas.

Rita Toleikienė

Renginių, skirtų Kalėdų šventėms, planavimas.

2020-12

Lina Ratkevičienė

2020 m. veiklos aptarimas.

Danguolė Masiulienė

2021 m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas.

Kęstutis Šaltis

Mokyklos ūkinės
aptarimas.

Virgilija Aviženienė

ir

finansinės

situacijos

Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo
priežiūra.

Rita Toleikienė

4. METODINĖ VEIKLA
4.1. MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS
Mokytojų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir
kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją
patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo
kokybės.
Metodinės veiklos uždaviniai:
-

Telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką.
Skleisti švietimo / pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį.
Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą.
Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas.
Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.
Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti
įvairiuose konkursuose, renginiuose.
2020 metų prioritetai:

-

Saugus, sveikas ir laimingas vaikas.
Ugdymo kokybė.
Skatinti neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą.
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Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2020-02
Simas Aleknavičius
Susirinkimas:
„Kompiuterinių technologijų
(atostogų Metodinės grupės
panaudojimas muzikos mokyme“.
metu)
nariai.

1. 1.

2. 2.
-

3.

Patirties sklaida:
„Mokinių vertinimas ir
Įsivertinimas“;
„Mokinio ūgties
Fiksavimas“;
Taisyklingo kvėpavimo
nauda dainavimui ir sveikatai“.
Susirinkimas:
2020 m. vasaros užimtumo
organizavimas.

2020-04

Ramūnas
Mikalauskas

Renginio vieta
Menų mokykla

Menų mokykla

Virginija
Bagdonavičiūtė
Menų mokykla
2020-05

2019–2020 m. m. muzikos mokytojų
metodinės grupės veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.

Stanislava
Rusevičienė,
metodinės grupės
nariai

2020–2021 m. m. rengiamų ugdymo
programų pristatymas (realybė ir
perspektyvos).
3. 4.

Susirinkimas:
2020–2021 m. m. būrelių, studijų
ugdymo programų aprobavimas ir
teikimas Menų mokyklos direktoriui
tvirtinti.
Susirinkimas:
Metodinės grupės veiklos plano 2021
metams sudarymas.

4. 5.

2020-08

2020-10

Stanislava
Rusevičienė,
metodinės grupės
nariai

Menų mokykla

Stanislava
Rusevičienė,
metodinės grupės
nariai

Menų mokykla

Menų mokyklos 2021 metų veiklos
planavimas.
Metodinė tema:
-

-

5. 6.

„Streso valdymas
dainavimo pamokose, koncertų,
konkursų metu. Meditacijos pagalba ir
nauda“.
„Jaunimo požiūrio į muzikos klausymą
ir atlikimą vertinimas“.
Seminaras (patirties sklaida):

Virginija
Bagdonavičiūtė
Virginija Puronienė

2020-12

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Vieta derinama

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

Menų mokykla

Vaikų ir jaunimo populiariosios
muzikos festivalio-konkurso „Dainuok,
žiemužėle 2020“ dalyviamspedagogams.
6. 7.
-

Kvalifikacijos kėlimas:
Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose;
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7. 8.

8. 9.

-

Dalykinių ir metodinių žinių sklaida,
grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo
kursų;

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

-

Informacija apie dalykines
metodines naujoves spaudoje,
internete.

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

Jaunimo ir suaugusiųjų
instrumentinių, vokaliniųinstrumentinių grupių, ansamblių
festivalis
Popietė:
„Užgavėnių dainos, žaidimai,
skanumynai“.

II. Renginiai:
2020-01/02

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Radviliškio
kultūros
centras

2020-02

Vilma Valiukienė,
organizacinė grupė

Justina Šiupinytė,
Stanislava
Rusevičienė,
Simas Aleknavičius
Ramūnas
Mikalauskas

Menų
mokyklos
vaikų klubai
„Kibirkštis“,
„Draugystė“
Menų mokykla

9. 10.

Muzikinis protmūšis.

2020-03

10. 11.

Respublikinis mokinių autorinių
dainų konkursas
„Žodžiai iš širdies“.

2020-04

11. 12.

Konkursas:
Instrumentinės ir vokalinės muzikos
konkursas – šventė
„Aš ir muzika“.

2020 m.
balandisgegužė

Virginija Puronienė,
Simas Aleknavičius,
Ramūnas
Mikalauskas,
Justina Šiupinytė.

12. 13.

Koncertas:
,,MES KARTU“,
skirtas Tarptautinei šeimos dienai.

2020-05

Simas Aleknavičius,
Justina Šiupinytė

13. 14.

Koncertas:
„Pasitinkant vasarą“.

2020-05

Vilma Valiukienė

14. 15.

Koncertas:
„Pavasario garsai“.

2020-05

Virginija Puronienė

15. 16.

Festivalis:
Baltijos šalių dainos ir šokio festivalis
„Vasaros šėlsmas“.
Konkursas:
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo
populiariosios muzikos festivaliskonkursas „Dainuok, žiemužėle 2020“.
Koncertas:
„Jau skamba Kalėdos“.

2020-06

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė
Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Vieta derinama

Virginija Puronienė

Menų mokykla

16. 17.

17. 18.

2020-12

2020-12

Lieporių
gimnazija

Menų
mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g.
103A)
Menų
mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g.
103A)
Menų
mokyklos
vaikų klubai
„Kibirkštis“
Menų mokykla

Vieta derinama
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18. 19.
-

19. 20.
20. 21.

2020-12

Koncertas:
,,Kalėdų naktį tylią“;
,,Kalėdų belaukiant“
(pagal amžiaus grupes)

Simas Aleknavičius,
Justina Šiupinytė

Menų mokykla
/
Menų
mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g.
103A)

III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Mokytojų pleneras Nidoje.
2020-06
Laura Dudnikienė
Mokytojų dienos išvyka į Birštoną
.

2020-10

Nida
Birštonas

Stanislava
Rusevičienė

4.2. CHOREOGRAFINIO IR SPORTINIO ŠOKIO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS
Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
-

Saugus, sveikas ir laimingas vaikas.
Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese.
Ugdymo kokybė.

Metodinės veiklos tikslas – gerinti ir tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir siekti
švietimo proceso veiksmingumo.
Metodinės veiklos uždaviniai:
- užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą;
- gerinti mokytojų dalykines kompetencijas, kompiuterinio raštingumo ir gebėjimų taikymo
kokybę;
- skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir ją skatinti;
- glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais.

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
1. Metodinės temos sklaida:
2020-01
Vilma Račkauskienė
„Mobilioji programėlė vertinimui ir
įsivertinimui šokio pamokoje“.

Renginio vieta
Menų mokykla

2. Atvira pamoka Menų mokyklos
darbuotojams:
„Nesikankink-pasimankštink“.

2020-02

Daina Svirskytė

Menų mokykla

3. Metodinė tema:
„Hiperaktyvių vaikų šokio ugdymo
ypatumai neformaliajame ugdyme“.
Diskusija:
- Dėmesys ugdymo procesui;
- Siekimas pozityvių pokyčių;
- Asmenybės augimas.

2020-04

Daina Svirskytė

Menų mokykla

Metodinės grupės
nariai
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4. Atviros pamokos tėveliams:

Menų mokykla

Pagal poreikį

Šokių studija „Linksmosios pėdutės“,

6 k.

Daina Svirskytė,

Sportinių šokių klubas „Svingas“,

8 k.

Valdas Bytautas,

Sportinių šokių kolektyvas
„Šiaulių Volta“,

4 k.

Birutė
Malinauskienė,

6 k.

Vilma Račkauskienė

2020-03

Daina Svirskytė,
Valdas Bytautas,
Birutė
Malinauskienė,
Vilma Račkauskienė

Menų mokykla

6. Susirinkimas:
Vasaros užimtumo organizavimas.

2020-05

Daina Svirskytė,
Valdas Bytautas,
Birutė
Malinauskienė,
Vilma Račkauskienė

Menų mokykla

7. Susirinkimas:
2019–2020 m. m. choreografinio ir
sportinio šokio mokytojų metodinės
grupės veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.

2020-06

Vilma Račkauskienė,
metodinės grupės
nariai.

Menų mokykla

8. 2019–2020 m. m. choreografinio ir
sportinio šokio mokytojų metodinės
grupės veiklos ataskaitos parengimas.

2020-06

Vilma Račkauskienė,
metodinės grupės
nariai.

Menų mokykla

9. Susirinkimas:
Studijų, kolektyvų, klubų ugdymo
programų 2020–2021 m. m.
aprobavimas ir teikimas Menų
mokyklos direktoriui tvirtinti.

2020-08

Vilma Račkauskienė,
metodinės grupės
nariai.

Menų mokykla

Šiuolaikinių šokių kolektyvas
„Asorti“.
5. Atvirų užsiėmimų diena tėvams
(globėjams) – Diena be mokinių
Menų mokykloje.

2020–2021 m. m. rengiamų ugdymo
programų pristatymas
(realybė ir perspektyvos).

10.

Patirties sklaida mokytojams:
„Sporto ir fitneso pritaikymas
pradinių klasių šokio pamokoje“.

2020-10

Vilma Račkauskienė

Menų mokykla

11.

Susirinkimas:
Choreografinio ir sportinio šokio
mokytojų metodinės grupės veiklos
plano sudarymas 2021 metams.

2020-11

Vilma Račkauskienė,
metodinės grupės
nariai.

Menų mokykla

Menų mokyklos veiklos programos
2020–2021 m. m., 2021 m.
planavimas.
12.

Kvalifikacijos kėlimas:

Menų mokykla
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13.

- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose;

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

- Dalykinių ir metodinių žinių
sklaida, grįžus iš kvalifikacijos
tobulinimo kursų.

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

- Informacija apie dalykines
Nuolat
Metodinės grupės
metodines naujoves spaudoje,
nariai
internete.
II. Renginiai, projektai:
Baleto ir gimnastikos studijos
2020-01
Daina Svirskytė
„Linksmosios pėdutės“ mokinių
atvira pamoka-koncertas ir naujų
narių krikštynos.
2020-02-17–21

Daina Svirskytė

14.

Gimnastikos stovykla
„Visagino žiema 2020“.

15.

Lietuvos sportinių šokių reitingo
varžybos „ŠIAULIAI – 2020“.

2020-02-29

Birutė
Malinauskienė,
organizacinė grupė.

16.

Tarptautinis šokio festivaliskonkursas „Asorti – 2020“.

2020-03-07

Vilma Račkauskienė,
organizacinė grupė.

17.

Dieninė stovykla.

18.

Šiaulių arena

Visagino
Akrobatikos
gimnastikos
centras
VĮ Krepšinio
akademija
„Saulė“,
Pramonės g. 13
„Saulės“ koncertų
salė

2020-04-13–17

Daina Svirskytė

Šokio spektaklis „Alisa stebuklų
šalyje“.

2020-05

Daina Svirskytė

19.

Varžybos „Svingo taurė“.

2020-05

Valdas Bytautas

20.

Baigiamasis kolektyvo koncertas
„Volta – 2020“.

2020-05

Birutė Malinauskienė

21.

Vasaros šokio stovykla Visagine.

2020-08

Daina Svirskytė

22.

Sportinių šokių kolektyvo „Šiaulių
Volta“ kalėdinis vakaras.

2020-12

Birutė Malinauskienė

Visagino
akrobatikos
sporto mokykla
Baras „Pegasas“

23.

Kalėdiniai renginiai „Kalėdų
stebuklai“.

2020-12

Vilma Račkauskienė

Menų mokykla

24.

Varžybos „Nykštukų Kalėdos“.

2020-12

Valdas Bytautas

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

25.

III. Kelionė, išvykos, susitikimai:
Pažintinė-edukacinė kelionė į Sankt
2020-06
Daina Svirskytė
Peterburgą.

Klubas
„Flamingas“
(Vilniaus g. 137),
Menų mokykla
Šiaulių kultūros
centras
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
„Rasos“
progimnazija

Šiauliai- Sankt
PeterburgasŠiauliai
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26.

Pramoginė išvyka į Birštoną.

2020-10

Vilma Račkauskienė

Šiauliai-Birštonas
/ Druskininkai

4.3. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
PLANAS 2020 METAMS
Metodinės veiklos tikslai:
- Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso
veiksmingumo užtikrinimo, skatinant mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą,
siekiant kiekvieno mokinio sėkmės.
- Užtikrinti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą, gerinant ugdymo kokybę ir keliant
mokyklos prestižą.
Metodinės veiklos uždaviniai:
- Ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį kultūringą jauną žmogų.
- Gerinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.
- Stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą: inicijuoti ir vykdyti mokytojų
gerosios patirties sklaidą, keistis informacija su socialiniais partneriais, plėtoti pozityvias mokyklos
bendruomenės idėjas.
- Motyvuoti mokinius, kuriant saugią, sveiką, patrauklią mokymosi aplinką, panaudojant
naująsias ugdymo technologijas, dirbant netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su
gyvenimo praktika.
- Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus.

Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos turinys

Data

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2020-02
Jolita Udrienė
Patirties sklaidos užsiėmimas
mokytojams:
Papuošalas iš polimerinio molio
„Uogų ir gėlių apyrankė“.
2020-02
Susirinkimas:
„Bendrųjų kompetencijų,
orientuotų į asmenybės ūgtį,
ugdymas“ (teorija, patirtis,
praktika);

3.

4.

Organizatoriai

Metodinis pranešimas
„Streso valdymas dailės terapijos
metodais”.
Atvirų užsiėmimų dienos dailės ir
technologijų būreliuose, studijose.

Atvirų užsiėmimų diena tėvams
(globėjams) – Diena be mokinių
Menų mokykloje.

Renginio vieta
Menų mokykla

Menų mokykla

Laima Andruškevičienė,
metodinės grupės nariai
Akvilina Čėsnienė

Kovo mėn.
pagal
individualiai
pasirinktą
planą

Jolita Udrienė,
metodinės grupės nariai

Menų mokykla,
Menų mokyklos
klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“.

2020-03

Jolita Udrienė,
metodinės grupės nariai

Menų mokykla,
Menų mokyklos
klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
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„Kibirkštis“.
5.

6.

7.

Jolita Udrienė,
metodinės grupės
pirmininkė

Menų mokykla

Apskritas stalas
„Atvirų užsiėmimų
savaitės apibendrinimas: sėkmės ir
nesėkmės užsiėmimų metu“;
Bendravimo ir
bendradarbiavimo su mokinių
tėvais stiprinimas“;
Menų sintezės festivalis
Menų mokykloje.
Atvira pamoka Menų mokyklos
mokiniams, mokinių tėveliams:
„Pavasario gėlės“.

2020-04

2020-04

Rasa Smagurauskienė

Menų mokykla

Susirinkimas:
2019–2020 m. m. dailės ir
technologijų mokytojų metodinės
grupės veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.

2020-05

Jolita Udrienė,
metodinės grupės nariai

Menų mokykla

2020-06

Jolita Udrienė,
metodinės grupės nariai

Menų mokykla

Jūratė Gricienė
Akvilina Čėsnienė

2020 m. vasaros užimtumo
organizavimas.

8.

2020–2021 m. m. rengiamų
ugdymo programų pristatymas
(realybė ir perspektyvos).
2019–2020 m. m. dailės ir
technologijų mokytojų metodinės
grupės veiklos ataskaitos
parengimas.

9.

Susirinkimas:
Būrelių, studijų ugdymo programų
2020–2021 m. m. aprobavimas ir
teikimas Menų mokyklos
direktoriui tvirtinti.

2020-08

Metodinės grupės nariai

Menų mokykla

10.

Atvira pamoka Menų mokyklos
mokytojams:
keramikos kūrybinis užsiėmimas,
simbolių ir ženklų reikšmės
„Miniatiūra“.

2020-10

Laima Andruškevičienė

Menų mokykla

11.

Susirinkimas:
2021 m. dailės ir technologijų
mokytojų metodinės grupės veiklos
plano sudarymas.

2020-11

Jolita Udrienė,
Daiva Dominauskienė

Menų mokykla

Metodinės grupės nariai

Menų mokykla

12.

Menų mokyklos veiklos programos
2020–2021 m. m., 2021 m.
planavimas.
Mokomųjų, vaizdinių priemonių
kūrimas:
Mokomųjų programų, vaizdinių
demonstracinių priemonių kūrimas
ir panaudojimas užsiėmimuose.

Nuolat
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13.

Kvalifikacijos kėlimas:
- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose;

Nuolat

Metodinės grupės nariai

Menų mokykla

Metodinės grupės nariai

14.

- Dalykinių ir metodinių žinių
sklaida, grįžus iš kvalifikacijos
tobulinimo kursų.

Nuolat

- Informacija apie dalykines
metodines naujoves spaudoje,
internete.
Aktualios informacijos pateikimas
Menų mokyklos interneto
svetainėje.

Nuolat

Metodinės grupės nariai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

II. Parodos, projektai:
2020-01/12 Rasa Smagurauskienė

Menų mokykla

15.

Edukacinė programa
„Lediniai Šiauliai“.

16.

Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo
įstaigų mokinių kūrybinių darbų
paroda „Mano šuniukas“.

2020-01-22–
2020-02-27

Jolita Udrienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
/
„Sandoros“
progimnazija
Menų mokykla

17.

Respublikinė moksleivių kūrybinių
darbų paroda „Seku seku pasaką –
pasakų būtybės“.

2020-03-02–
2020-03-31

Laima Andruškevičienė

Menų mokykla

18.

Atvira veikla
Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ mokinių tėveliams
„Štai ką mes mokam“.
Menų mokyklos mokinių, mokytojų
foto paroda-konkursas
„Susipažink su mano būreliu“.
Menų sintezės festivalis.

2020-04

Jūratė Gricienė

Lopšelisdarželis
„Kūlverstukas“

2020-04-27–
2020-05-29

Jūratė Gricienė

Menų mokykla

2020-05

Akvilina Čėsnienė

2020-06

Jūratė Gricienė

Menų mokykla,
Zubovų parkas
Lopšelisdarželis
„Saulutė“,
Vinco Kudirkos
progimnazija,
Menų mokyklos
klubas
„Draugystė“
Miesto parodų
vitrinos
Menų mokykla

19.

20.
21.

Vasaros užimtumo stovyklėlės
Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ mokiniams.

22.

Mokinių darbų paroda miesto
vitrinose.
Menų mokyklos darbuotojų
kūrybinių darbų paroda.
Taikomosios dailės būrelio mokinių
Keramikos kūrybinių darbų paroda.

2020-08/09

Daiva Dominauskienė

2020-10

Daiva Dominauskienė

2020-10

Laima Andruškevičienė

Menų mokyklos mokinių kūrybinių

2020-12

Rasa Smagurauskienė

23.
24.

25.

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Menų mokykla
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darbų paroda „Meduolinis
namelis“.
III. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“
2020-01
Jūratė Gricienė
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Linksmieji nykštukai“.

Šiaulių
V. Kudirkos
progimnazija

27.

Kūrybinės raiškos studija „Skrydis”
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Nykštukų nuotykiai“.

2020-01

Jūratė Gricienė

Šiaulių lopšelisdarželis
„Saulutė“

28.

Kūrybinės raiškos studija „Skrydis”
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Žiemužėlė“.

2020-01

Jūratė Gricienė

Menų mokyklos
klubas
„Draugystė“

29.

Šiaulių logopedinės mokyklos
10 klasės mokinės Odetos
Mickeliūnaitės autorinių darbų
paroda „Žiemos karpiniai“.

2020-0106/19

Menų mokyklos
klubas
„Aitvaras“

30.

Dailiųjų amatų būrelio paroda
Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos „Aido“ filiale.

2020-02

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja
J. Sruogytė ,
Menų mokyklos
neformaliojo ugdymo
organizatorė Daiva
Dominauskienė
Akvilina Čėsnienė

31.

Dailiųjų amatų būrelio parodos
lopšelyje darželyje „Bangelė“:
„Širdelė“, „Lietaus lašeliai“,
„Rudens spalvos“
Dailiųjų amatų būrelio paroda
Rėkyvos progimnazijoje:
„Mano planeta”.
Šiaulių logopedinės mokyklos
Meninių dirbinių būrelio ,,Lino
namai“ mokinių kūrybinių darbų
paroda „Skiriu pavasariui“.

2020-02
2020-03
2020-10

Akvilina Čėsnienė

2020-03

Akvilina Čėsnienė

Rėkyvos
progimnazija

2020-03

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja
V. Neverdauskienė,
Menų mokyklos
neformaliojo ugdymo
organizatorė Daiva
Dominauskienė
Taisa Domeikienė
Akvilina Čėsnienė Eglė
Baranauskienė

Menų mokyklos
klubas
„Aitvaras“

26.

32.

33.

34.

Rasos progimnazijos PUG vaikų ir
Menų mokyklos dailiųjų amatų
būrelio meninis projektas
„Pavasaris“.

2020-03/05

35.

Šiaulių logopedinės mokyklos
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Gamta bunda“.

2020-04-06–
04-20

36.

Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Pavasarinės gėlės“.
Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“

37.

2020-04

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytojos
Rasa Šukienė,
Irma Miniauskienė,
Ilona Garalevičienė
Jūratė Gricienė

2020-04

Jūratė Gricienė

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Lopšelis darželis
„Bangelė“

Menų mokyklos
struktūrinis
padalinys vaikų
klubas
„Draugystė“,
„Rasos“
progimnazija.
Menų mokykla

Šiaulių lopšelisdarželis
„Saulutė“
Šiaulių lopšelis-
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38.

39.

mokinių kūrybinių darbų paroda
„Gražu – kas spalvinga“.
Edukacinis užsiėmimas lopšelio
darželio „Bangelė“ bendruomenei
„Velykų dekoracija“.
Šiaulių logopedinės mokyklos
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Gamta bunda“.

40.

Dailės studijos mokinių piešinių
paroda Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos „Aido“ filiale.

41.

Dalyvavimas projekte –
„Biblioteka@-atvira idėjų ir
susitikimų erdvė“
Edukaciniai užsiėmimai:
„Mano knygos skirtukas“,
„Puodelių dekoravimas“.
Šiaulių logopedinės mokyklos
Etnokultūros būrelio
„Gaspadoriukai“
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Mano laimė“.

42.

43.

44.
45.

2020-04

2020-04-06–
04-20

2020-06//08

2020-06
2020-10

Akvilina Čėsnienė
Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytojos
Rasa Šukienė,
Irma Miniauskienė,
Ilona Garalevičienė
Jolita Udrienė

Akvilina Čėsnienė

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja J.
Sruogytė , Menų
mokyklos neformaliojo
ugdymo organizatorė
Daiva Dominauskienė
Šiaulių logopedinės mokyklos
2020-11
Šiaulių logopedinės
mokinių kūrybinių darbų paroda
mokyklos mokytojos
„Rudens spalvotam šlamesy“.
Rasa Šukienė,
Irma Miniauskienė,
Ilona Garalevičienė
III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Mokytojų pleneras Nidoje.
2010-06
Daiva Dominauskienė
Mokytojų dienos išvyka į Birštoną.
2020-10
Jolita Udrienė
2020-10

darželis
„Gintarėlis“
Lopšelis darželis
„Bangelė“
Menų mokykla

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Menų mokyklos
klubas
„Aitvaras“

Menų mokykla

Nida
Birštonas

4.4. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS
Teatro mokytojų metodinė grupė yra Šiaulių menų mokyklos mokytojų grupė, sudaryta iš teatro
mokytojų, vykdanti teatro dalyko ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą,
siekianti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo procesų sėkmingumo
užtikrinimo.
Metodinė veikla – mokytojų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta
kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei
dalykine informacija.
Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
Metodinės grupės tikslas ir uždaviniai
TIKSLAS – siekti nuolatinio teatro mokytojų profesinės kompetencijos augimo, saviraiškos ir
kūrybiškumo plėtojimo, profesinės veiklos reflektavimo, problemų sprendimo, siekiant ugdymo kokybės.
Metodinės grupės uždaviniai:
- plėtoti metodinį ir dalykinį teatro mokytojų bendradarbiavimą;
- skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją kaupti.
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- dalyvauti vertinant teatro mokytojų praktinę veiklą;
- inicijuoti naujas teatro dalyko kvalifikacijos tobulinimo programas;
- padėti organizuoti teatro studijų šventes ir festivalius;
- teikti siūlymus dėl teatro mokytojų skatinimo;
- bendradarbiauti su kitomis Menų mokyklos mokytojų metodinėmis grupėmis.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Patirties sklaida, susirinkimai:
2020-02
Susirinkimas:
- „Menų mokyklos veiklos
Dalė Dargienė
vertinimas ir įsivertinimas“.
- Neformaliojo ugdymo
Metodinės grupės
svarba pozityviajai socializacijai“.
nariai

Renginio vieta
Menų mokykla

Atvirų durų diena → atvira pamoka
PATIRTIES SKLAIDA:
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)

─ „Kompanija šauni“ – paskutinė
mėnesio savaitė – antradienis;

16.00–17.30
18.00–20.00
val.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

─ „Bildukas“ – paskutinė
mėnesio savaitė – ketvirtadienis.
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“:
Edukacinės-atviros teatrinės pamokos
„Romuvos“, Gegužių, „Sandoros“
progimnazijų 1–8 klasių mokiniams.

16.00–18.00
val.
2020 m.

Danguolė
Galinienė
Danguolė
Galinienė

Vaikų klubas
„Kibirkštis“
„Romuvos“,
Gegužių,
„Sandoros“
progimnazijos.

Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“:
atviros teatrinės pamokos „Bilduko“
mokinių tėveliams.

2020 m.

Danguolė
Galinienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“:
atviros teatrinės pamokos mokinių
tėveliams.

2020 m.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)

Seminaras pedagogams:
Atvira teatrinė-edukacinė pamokaseminaras miesto darželių auklėtojoms
ir mokyklų 1–4 klasių mokytojams.
Susirinkimas:
Vasaros užimtumo organizavimas;
Patirties sklaidos užsiėmimas:
„Įkvėpimo šaltiniai/kūrybiniai
impulsai“.
Susirinkimas:
2019–2020 m. m. Teatro mokytojų
metodinės grupės veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.

2020-04

Danguolė
Galinienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

2020-05

Danguolė
Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokykla

2020-06

Danguolė
Galinienė,
metodinės grupės
nariai

Menų mokykla

2020–2021 m. m. rengiamų ugdymo

01 mėn.
10 mėn.
11 mėn.

02 mėn.
11 mėn.

04 mėn.
11 mėn.
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programų pristatymas (realybė ir
perspektyvos).

9.

10.

11.

Prioritetų nustatymas 2020–2021 m.
m.
Susirinkimas:
Būrelių, studijų ugdymo programų
2020–2021 m. m. aprobavimas ir
teikimas Menų mokyklos direktoriui
tvirtinti.
Susirinkimas:
2021 metams metodinės grupės
veiklos plano sudarymas.

2020-08

Metodinės grupės
mokytojai

Menų mokykla

2020-10

Danguolė
Galinienė

Menų mokykla

Menų mokyklos veiklos programos
2020–2021 m. m., 2021 m.
planavimas.
II. Renginiai-projektai:
2020-01-06
Dalė Dargienė,
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ Nominacijų
Virginijus Dargis
vakaras.

12.

Edukacinė programa
„Augame kartu su teatru“.

2020-01/12

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

13.

Edukacinė programa
„Miesto ženklai“.

2020-01/12

14.

Popietė – kūrybinės dirbtuvės „Ne
sapnai tai...PRISIMINK“.

2020-01-13

15.

Teatro studija „Neribotai“ socialinė
akcija „Rūpestėlio debesėlis
beglobiams“.
Teatro studija „Neribotai“ spektaklis
„Aš, mes ir lapė“.

2020-01-16

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė
Daiva RozgaitėUdrienė,
Laura Pikelienė
Orinta
Jazdauskaitė
Juozapaitė
Orinta
Jazdauskaitė
Juozapaitė
Danguolė
Galinienė

16.

17.

18.

Renginys „Pižamų vakarėlis“(ikimokyklinukams ir 1–2 klasių
mokiniai).
─ „Mūza“ – 3 metų laikų kolekcijų
pristatymas įstaigos ir miesto
bendruomenėms.

2020-01-16

2020-02

2020-03/05

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė
Orinta
Jazdauskaitė
Juozapaitė
Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Laura Pikelienė

19.

Šiaulių miesto ir rajono parodijų
konkursas „Mūsų dienų žvaigždės“.

2020-03-30

20.

Mados ir teatro studijos „Mūza“
edukacinės – kūrybinės dirbtuvės
Salduvės, Medelyno ir Dainų
progimnazijų mokiniams.
Kultūriniai mainai
„Kalbame teatro kalba“ (svečiuose
mokiniai iš Indijos).

2020-05

21.

2020-05-18/25

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
Vaikų klubas
„Aitvaras“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“, miesto
renginiai
Šiaulių miesto ir
rajono teatriniai
kolektyvai
Menų mokyklos
Vaikų klubas
„Aitvaras“
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
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22.

„Vaidiname – draugaujame kartu“
Vaidybinės ir vokalinės jungties
beieškant (muzikinis spektaklis
jaunučių grupei (pavadinimas
tikslinamas).

2020-05

23.

Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ 12-tokų
išleistuvės.

2020-06/07

24.

XIII Tarptautinis teatrų festivalis
„Baltoji varnelė“.

2020-09

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
organizacinė
darbo grupė

25.

Mados ir teatro studijos „Mūza“
Rudens – žiemos madų kolekcijos
kūrimas ir pristatymas.

2020-09/12

Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Laura Pikelienė

26.

Menų mokyklos naujų narių krikštynų
šventė „PIATIK“.

2020-10

Danguolė
Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
org. grupė.

27.

Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ jauniausios
grupės spektaklis „Raganiukė“..

28.

Vaikų ir jaunimo teatras „Bildukas“
etiudų spektaklis (pavadinimas dar
nežinomas).
Teatro studija „Neribotai“ spektaklis
(pavadinimas dar nežinomas).

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Vaikų ir jaunimo teatras „Bildukas“
paruošiamosios grupės spektaklis
(pavadinimas dar nežinomas).
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ vyriausiųjų
grupės spektaklis (pavadinimas dar
nežinomas).
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ spektaklis pagal
knygą paaugliams.

III. Premjeros:
2020-02

2020-04

2020-04/05

2020-04/05

Danguolė
Galinienė,
„Sandoros“
progimnazijos
muzikos
mokytoja
Rolanda
Kalakauskienė
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis
Danguolė
Galinienė
Orinta
JazdauskaitėJuozapaitė
Danguolė
Galinienė

2020-12

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2020-12

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

IV. Dalyvavimas renginiuose:
Pavasario – vasaros kolekcijos
2020-01
Daiva Rozgaitė –
pristatymas miesto renginyje „Aš –
Udrienė, Laura
mažasis šiaulietis“.
Pikelienė
Teminės kolekcijos pristatymas
2020-09
Daiva Rozgaitė –
Šiaulių dienų renginiuose.
Udrienė, Laura
Pikelienė

(Vytauto g. 103A)
„Sandoros“
progimnazija

Šiaulių dramos
teatras, Šiaulių
jaunimo centras
(Vytauto g. 103A)
Šiaulių dramos
teatras, Šiaulių
jaunimo centras
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“, miesto
renginiai.
Tikslinama

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija šauni“
(Vytauto g. 103A)
Šiaulių miesto
erdvės
Šiaulių miesto
erdvės
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35.

36.

Žiemos kolekcijos pristatymas
Kalėdiniuose miesto renginiuose.

Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Laura Pikelienė
V. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Pažintinė – edukacinė kelionė į Sankt
2020-06
Dalė Dargienė
Peterburgą.
2020-12

37.

Mokytojų pleneras Nidoje.

2020-06

Danguolė
Galinienė

38.

Pramoginė išvyka į
Birštoną/Druskininkus.

2020-10

Laura Pikelienė

Šiaulių miesto
erdvėse.
Šiauliai- Sankt
PeterburgasŠiauliai
Nida
Šiauliai-Birštonas /
Druskininkai

4.5. SAVIRAIŠKOS (PILIETINIO, MEDIJŲ, SAUGAUS EISMO) MOKYTOJŲ
METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS
Saviraiškos mokytojų metodinė grupė — Menų mokykloje veikianti mokytojų grupė,
sudaryta pagal ugdymo sritį, dalyką (pilietinio, medijų, saugaus eismo).
Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
Metodinės veiklos uždaviniai:
- Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas.
- Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias gabių mokinių kompetencijas, mokinių
kūrybiškumą, ugdymo turinį optimaliai priderinant prie mokinio poreikių.
- Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką.
- Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą.
- Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines
naujoves.
- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2020-02
Aidas Steponaitis

1. Patirties sklaida
„Mokytojas mokytojui“:
Metodinė medžiaga ,,Saugus vaikas –
saugi bendruomenė“.

„Papildyta virtuali realybė - įtraukiantis
metodas“.
2. Metodinių dienų / valandų organizavimas.

3. Susirinkimas:
2020 m. vasaros užimtumo
organizavimas.
2019–2020 m. m. metodinės grupės
mokytojų veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.
2020–2021 m. m. rengiamų ugdymo
programų pristatymas (realybė ir
perspektyvos).

Renginio
vieta
Menų
mokykla

Sigita Statkienė
Pagal
susitarimą
2020-05

Solveiga Bugienė,
Sigita Statkienė,
Jūratė Gricienė
Solveiga Bugienė,
metodinės grupės
nariai

Menų
mokykla
Menų
mokykla
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4. Atvira veikla mokytojams:
„Saulėgrąža“.
5. Susirinkimas:
2020–2021 m. m. būrelių, studijų ugdymo
programų aprobavimas ir teikimas Menų
mokyklos direktoriui tvirtinti.
6. Susirinkimas :
2021 m. saviraiškos mokytojų metodinės
grupės veiklos plano sudarymas.

2020-06

Jūratė Gricienė

2020-08

Metodinės grupės
nariai

2020-10

Solveiga Bugienė,
metodinės grupės
nariai

Menų mokyklos veiklos programos 2020–
2021 m. m., 2021 m. planavimas.

Menų
mokykla
Menų
mokykla
Menų
mokykla

Metodinės grupės
nariai

Socialinių kompetencijų ugdymas.
Diskusija:
„Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. Kaip
jį atpažinti?“
7. Atvira veikla mokytojams:
„Meksika“.
8. Kvalifikacijos kėlimas:
- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose;
- Dalykinių ir metodinių žinių
sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo
kursų;

2020-11

Jūratė Gricienė

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

Nuolat
Metodinės grupės
- Informacija apie dalykines
nariai
metodines naujoves spaudoje, internete.
II. Renginiai, projektai:
9. Neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų
2020-03
Sigita Statkienė,
respublikinė konferencija:
org. grupė
„Kūrybiškumą skatinančių veiklų
organizavimas neformaliojo ugdymo
įstaigose“.

Menų
mokykla
Menų
mokykla

Menų
mokykla

10. Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių
,,Šviesoforo“ konkursas.

2020-04

Solveiga Bugienė,
Aidas Steponaitis

Menų
mokykla

11. Aktyvusis susitikimas – praktinė veikla
mokinių tėveliams:
,,Saugi kelionė – laimingi tėvai“

2020-04

Solveiga Bugienė,
Aidas Steponaitis

Menų
mokykla

Interjero detalės gaminimas ,,Dievų akis“.
12.

13.

14.

Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų
vaikų kūrybinių darbų paroda saugaus
eismo tema „Būki kelyje budrus“.
Saugaus eismo mokymo akcija
pirmokams „Saugiai į mokyklą, saugiai į
namus“.

2020-06/09

2020-09/11

Jūratė Gricienė
Sigita Statkienė
Solveiga Bugienė
Solveiga Bugienė,
Aidas Steponaitis

III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Susitikimas su Šiaulių apskrities
2020-04
Aidas Steponaitis
vyriausiojo policijos komisariato
darbuotojais, vykdančiais prevenciją:

Menų
mokykla
Menų
mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų
mokykla
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15.

Eismo įvykių analizė 2019 m., kuriuose
nukentėjo vaikai
Mokytojų dienos išvyka į Birštoną.

2020-10

Solveiga Bugienė

ŠiauliaiBirštonasŠiauliai

5. VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS
Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Vykdymo
terminas
Kiekvieno
mėn. 8–10
d. d.

Atsiskaitymo
forma
Individualiai

Kiekvieno
mėn. 1–5
d. d.

Individualiai

Neformaliojo švietimo mokytojo
darbo su grupe dienynų pildymo
priežiūra.

Danguolė Masiulienė

Mokinių elektroninio registro
priežiūra.

Lina Ratkevičienė

Mokyklos renginių stebėjimas

Kęstutis Šaltis,
Mokslo metų
Danguolė Masiulienė, eigoje
Neformaliojo ugdymo
organizatoriai

Aptariama
individualiai

Profilaktinio darbuotojų sveikatos
pasitikrinimo priežiūra.

Rita Toleikienė

1 kartą
ketvirtyje

Direkcinės
tarybos
posėdis

Mokytojų, ketinančių įgyti
kvalifikacinę kategoriją, praktinės
veiklos stebėjimas ir aptarimas.

Danguolė Masiulienė

2020-02/06,
2020-09/11

Atestacinės
komisijos
posėdis,
Metodinių
grupių
susirinkimai

Saugaus elgesio instruktažų
pravedimo patikra.

Danguolė Masiulienė

2020-01, 04,
06, 10

Individualiai

Higienos normų laikymosi Menų
mokyklos patalpose ir teritorijoje
priežiūra.

Rita Toleikienė,
Vaiva Bukauskienė

Per metus

Direkcinės
tarybos
posėdis

Tvarkaraščių rengimas, derinimas.

Danguolė Masiulienė

2020-02-15,
2020-09-10

Individualiai

Neformaliojo švietimo mokytojų
užsiėmimų stebėjimas ir aptarimas.
(bendravimas ir bendradarbiavimas,
vertinimas ir įsivertinimas)

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė

Mokslo metų
eigoje

Metodinių
grupių
pasitarimuose,
aptariama
individualiai

Mokyklos bendrųjų patalpų ir
sanitarinių mazgų higieninės-

Vaiva Bukauskienė

2020-02
2020-08

Direkcinės
tarybos
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sanitarinės būklės patikrinimas.

posėdis

Menų mokyklos pastatų būklės
įvertinimas po žiemos ir vasaros
sezono. Pastato techninė apžiūra.

Vaiva Bukauskienė

2020-04
2020-10

Direkcinės
tarybos
posėdis

Ugdymo plano projekto 2020–2021
m. m. rengimas.

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė

2020-05

Ugdymo plano
sudarymo
darbo bei
mokytojų
metodinėse
grupėse

Bendravimo ir bendradarbiavimo su
tėvais ir visuomene analizė.

Metodinių grupių
pirmininkai

2020-05

Mokyklos
tarybos
posėdis

Metodinių grupių veikla.
Metodinės veiklos planų vykdymas.

Metodinių grupių
pirmininkai

2020-06

Mokytojų
metodinių
grupių
pasitarimuose

Mokyklinio inventoriaus būklė,
numatomų remonto darbų sąrašas.

Vaiva Bukauskienė

2020-06

Direkciniuose
pasitarimuose

Pasiruošimas naujiems mokslo
metams.
Remonto darbų atlikimo analizė.

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė,
ūkio dalies vedėjas,
neformaliojo ugdymo
organizatoriai

2020-08

Direkcinės
tarybos
posėdis

2019–2020 m. m. ugdymo programų
analizė.
Vaikų priėmimo į mokyklą situacijos
analizė. Mokinių registras.
Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos priemonių plano
įgyvendinimas ir analizė.

Kęstutis Šaltis,
Danguolė Masiulienė,
Lina Ratkevičienė

2020-09

Direkcinės
tarybos
posėdis

Menų mokyklos pastatų
priešgaisrinės saugos, evakuacinių
išėjimų būklės įvertinimas.
Netinkamo naudoti inventoriaus
nurašymas pagal atliktą
inventorizaciją.

Vaiva Bukauskienė,
Inventorizacijos
komisija

2020-11

Direkcinės
tarybos
posėdis
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6. RENGINIAI, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI
(tarptautiniai, respublikiniai, miesto)
Data
(numatoma)

2020-01

2020-01

2020-01

2020-01/12

Renginio pavadinimas

Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Linksmieji nykštukai“.
Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Nykštukų nuotykiai“.
Kūrybinės raiškos studijos
„Skrydis“ mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Žiemužėlė“.
Edukacinė programa
„Lediniai Šiauliai“.

Atsakingas
Sausis
Jūratė Gricienė

Vieta

Dalyviai

Šiaulių
V. Kudirkos
progimnazija

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai

Jūratė Gricienė

Šiaulių lopšelisdarželis „Saulutė”

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai

Jūratė Gricienė

Menų mokyklos
klubas
„Draugystė“

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai

Rasa
Smagurauskienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
/
„Sandoros“
progimnazija
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokyklos
Vaikų klubas
„Aitvaras“
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokykla

Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai

2020-01/12

Edukacinė programa
„Augame kartu su teatru“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2020-01/12

Edukacinė programa
„Miesto ženklai“.

2020-01-06

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija
šauni“ Nominacijų
vakaras.

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2020-01-13

Pilietinė pamoka-akcija
„Atmintis gyva, nes
liudija“.

Lina Ratkevičienė,
Rita Toleikienė

2020-01-13

Popietė – kūrybinės
dirbtuvės „Ne sapnai
tai...PRISIMINK“.

Daiva RozgaitėUdrienė,
Laura Pikelienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“

2020-01-16

Teatro studija „Neribotai“
socialinė akcija
„Rūpestėlio debesėlis
beglobiams“.
Teatro studija „Neribotai“
spektaklis „Aš, mes ir
lapė“.
Šiaulių logopedinės
mokyklos

Orinta Jazdauskaitė
Juozapaitė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai.
Menų mokyklos
vaikų klubo
„Aitvaras“
mokiniai,
mokytojai.
Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai.

Orinta Jazdauskaitė
Juozapaitė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“
Menų mokyklos
klubas „Aitvaras“

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai.
Šiaulių logopedinės
mokyklos

2020-01-16

2020-01-06–
19

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja

Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai
Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai
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10 klasės mokinės Odetos
Mickeliūnaitės autorinių
darbų paroda „Žiemos
karpiniai“.

J. Sruogytė ,
Menų mokyklos
neformaliojo
ugdymo organizatorė
Daiva
Dominauskienė
Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

10 klasės mokinė
Odeta
Mickeliūnaitė.

2020-01/02

Jaunimo ir suaugusiųjų
instrumentinių, vokaliniųinstrumentinių grupių,
ansamblių festivalis.

2020-01

Baleto ir gimnastikos
studijos „Linksmosios
pėdutės“ mokinių atvira
pamoka-koncertas ir naujų
narių krikštynos.

2020-02

Dailiųjų amatų būrelio
paroda Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios
bibliotekos „Aido“ filiale.

2020-02

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija
šauni“ jauniausios grupės
spektaklis „Raganiukė“

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2020-02

Renginys „Pižamų
vakarėlis“ (ikimokyklinukams ir 1–2
klasių mokiniai).
Dailiųjų amatų būrelio
parodos lopšelyje darželyje
„Bangelė“ – „Širdelė“.

Danguolė Galinienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Akvilina Čėsnienė

Lopšelis darželis
„Bangelė“

Popietė:
„Užgavėnių dainos,
žaidimai, skanumynai“.

Vilma Valiukienė,
organizacinė grupė

2020-02-17–
21

Gimnastikos stovykla
„Visagino žiema 2020“.

Daina Svirskytė

Menų mokyklos
vaikų klubai
„Kibirkštis“,
„Draugystė“
Visaginas
Akrobatikos
gimnastikos
centras

2020-02-05–
02-27

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Mano šuniukas“.

Jolita Udrienė

2020-02

2020-02

Daina Svirskytė

Vasaris
Akvilina Čėsnienė

Radviliškio
kultūros centras

Šiaulių arena

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)

Menų mokykla

Šalies jaunimo ir
suaugusiųjų
instrumentinių,
vokaliniųinstrumentinių
grupių, ansamblių
dalyviai.
Baleto ir
gimnastikos
studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai,
mokinių tėveliai,
draugai.
Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„KOMPANIJA
ŠAUNI“ mokiniai,
visi, besidomintys
vaikų ir jaunimo
teatrine-kūrybine
veikla.
Menų mokyklos
vaikų klubo
„Kibirkštis“
mokiniai
Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Menų mokyklos
mokiniai

Baleto ir
gimnastikos
studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai
Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai.
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2020-02-29

Lietuvos sportinių šokių
reitingo varžybos
„ŠIAULIAI – 2020“.

2020-03-07

Tarptautinis šokio
festivalis-konkursas
„Asorti – 2020“.
Atvirų užsiėmimų diena
tėvams (globėjams) – Diena
be mokinių Menų
mokykloje.

2020-03

2020-03

2020-03

2020-03

2020-03

2020-03

Birutė
Malinauskienė,
organizacinė grupė.
Kovas
Vilma Račkauskienė,
organizacinė grupė.
Jolita Udrienė,
metodinės grupės
nariai

VĮ Krepšinio
akademija
„Saulė“,
Pramonės g. 13

Lietuvos ir užsienio
sportinių šokių
kolektyvai

„Saulės“ koncertų
salė

Lietuvos ir užsienio
šokių kolektyvai.

Menų mokykla,
Menų mokyklos
klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“.
Menų mokykla

Menų mokyklos
mokytojai, mokinių
tėveliai, seneliai.

Muzikinis protmūšis.

Justina Šiupinytė,
Stanislava
Rusevičienė,
Simas Aleknavičius

Neformaliojo švietimo ir
ugdymo įstaigų
respublikinė konferencija:
„Kūrybiškumą skatinančių
veiklų organizavimas
neformaliojo ugdymo
įstaigose“.
Dailiųjų amatų būrelio
paroda Rėkyvos
progimnazijoje
„Mano planeta“.
Dailiųjų amatų būrelio
paroda lopšelyje darželyje
„Bangelė“ - „Lietaus
lašeliai“.
Šiaulių logopedinės
mokyklos Meninių dirbinių
būrelio ,,Lino namai“
mokinių kūrybinių darbų
paroda „Skiriu pavasariui“.

Sigita Statkienė,
org. grupė

Menų mokykla

Akvilina Čėsnienė

Rėkyvos
progimnazija

Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Akvilina Čėsnienė

Lopšelis darželis
„Bangelė”

Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja
V. Neverdauskienė,
Menų mokyklos
neformaliojo
ugdymo organizatorė
Daiva
Dominauskienė
Taisa Domeikienė
Akvilina Čėsnienė
Eglė Baranauskienė

Menų mokyklos
klubas „Aitvaras“

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokiniai

Menų mokyklos
struktūrinis
padalinys vaikų
klubas
„Draugystė“,
„Rasos“
progimnazija.
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“,
miesto renginiai

Rasos
progimnazijos ir
Menų mokyklos
mokiniai.

2020-03/05

Rasos progimnazijos PUG
vaikų ir Menų mokyklos
dailiųjų amatų būrelio
meninis projektas
„Pavasaris“.

2020-03/05

„Mūza“ – 3 metų laikų
kolekcijų pristatymas
įstaigos ir miesto
bendruomenėms.

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė

2020-03-30

Šiaulių miesto ir rajono
parodijų konkursas „Mūsų

Orinta JazdauskaitėJuozapaitė

Menų mokyklos
teatro studija

Menų mokyklos
muzikinių
kolektyvų,
ansamblių, studijų
mokiniai.
Neformaliojo
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokytojai.

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai, miesto
visuomenė.
Šiaulių miesto ir
rajono teatriniai
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dienų žvaigždės“.

„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)
Menų mokykla

kolektyvai

Lopšelis-darželis
„Kūlverstukas“

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai.

Neformaliojo
ugdymo organizatorė
Akvilina Čėsnienė

Šiaulių menų
mokyklos vaikų
klubas
„Draugystė“

Kūrybinės raiškos studija
„Skrydis“ mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Pavasarinės gėlės“.
Respublikinis mokinių
autorinių dainų konkursas
„Žodžiai iš širdies“.

Jūratė Gricienė

Šiaulių lopšelisdarželis „Saulutė“

Šiaulių „Rasos“
progimnazijos PUG
grupių „Drugeliai“,
„Ežiukai“ mokiniai,
mokinių tėveliai,
mokytojai.
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai

Ramūnas
Mikalauskas

Lieporių
gimnazija

Kūrybinės raiškos studija
„Skrydis“ mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Gražu – kas spalvinga“.
Edukacinis užsiėmimas
lopšelio darželio „Bangelė“
bendruomenei „Velykų
dekoracija“.
Šiaulių logopedinės
mokyklos mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Gamta bunda“.

Jūratė Gricienė

Šiaulių lopšelisdarželis
„Gintarėlis”

Akvilina Čėsnienė

Lopšelis darželis
„Bangelė“

Lopšelio darželio
„Bangelė“
bendruomenė

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytojos
Rasa Šukienė,
Irma Miniauskienė,
Ilona Garalevičienė
Danguolė Galinienė

Menų mokykla

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokiniai

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų
ir jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Teatro studijos
„Neribotai“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų
ir jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų

2020-03-02–
2020-03-31

Respublikinė moksleivių
kūrybinių darbų paroda
„Seku seku pasaką –
pasakų būtybės“.

2020-04

Atvira veikla Kūrybinės
raiškos studijos „Skrydis“
mokinių tėveliams
„Štai ką mes mokam“.
Kūrybinis-edukacinis
užsiėmimas „Dovanėlė
mamai“.

2019-04-03

2020-04

2020-04

2020-04

2020-04

2020-04-06–
04-20

2020-04

Vaikų ir jaunimo teatras
„Bildukas“ etiudų
spektaklis (pavadinimas
dar nežinomas).

Laima
Andruškevičienė

Balandis
Jūratė Gricienė

2020-04/05

Teatro studija „Neribotai“
spektaklis (pavadinimas
dar nežinomas).

Orinta JazdauskaitėJuozapaitė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

2020-04/05

Vaikų ir jaunimo teatras
„Bildukas“
paruošiamosios grupės
spektaklis (pavadinimas
dar nežinomas).

Danguolė Galinienė

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Lietuvos švietimo
ir ugdymo įstaigų
mokiniai,
mokytojai.

Lietuvos švietimo
ir ugdymo įstaigų
mokiniai,
mokytojai
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis”
mokiniai.
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2020-04-13–
17

Dieninė stovykla.

Daina Svirskytė

Klubas
„Flamingas“
(Vilniaus g. 137),
Menų mokykla

2020-04-27–
05-29

Menų mokyklos mokinių,
mokytojų foto parodakonkursas
„Susipažink su mano
būreliu“.

Jūratė Gricienė

Menų mokykla

Šiaulių miesto pradinių
klasių mokinių
,,Šviesoforo“ konkursas.
Konkursas:
Instrumentinės ir vokalinės
muzikos konkursas – šventė
„Aš ir muzika“.

Solveiga Bugienė,
Aidas Steponaitis

Menų mokykla

Virginija Puronienė,
Simas Aleknavičius,
Ramūnas
Mikalauskas,
Justina Šiupinytė.
Gegužė
Akvilina Čėsnienė

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“ (Vytauto g.
103A)

2020-04

2020 m.
balandisgegužė

2020-05

Menų sintezės festivalis.

2020-05

Mados ir teatro studija
,,Mūza“
edukacinės – kūrybinės
dirbtuvės Salduvės,
Medelyno ir Dainų
progimnazijų mokiniams.
Kultūriniai mainai
„Kalbame teatro kalba“
(svečiuose mokiniai iš
Indijos).

Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Laura Pikelienė

2020-05

ir jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Baleto ir
gimnastikos
studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.
Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai.

Šiaulių miesto
pradinių klasių
mokiniai
Menų mokyklos
mokiniai

Menų mokykla,
Zubovų parkas
Menų mokyklos
Vaikų klubas
„Aitvaras“

Menų mokyklos
bendruomenė.
Mados teatro
,,Mūza“, Salduvės,
Medelyno ir Dainų
progimnazijų
mokiniai.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)

Baigiamasis kolektyvo
koncertas „Volta – 2020“.

Birutė Malinauskienė

„Rasos“
progimnazija

2020-05

Šokio spektaklis „Alisa
stebuklų šalyje“.

Daina Svirskytė

Šiaulių kultūros
centras

2020-05

Varžybos „Svingo taurė“.

Valdas Bytautas

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

Koncertas:

Simas Aleknavičius,

Menų mokyklos

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų
ir jaunimo teatrinekūrybine veikla,
svečiai iš Indijos.
Sportinių šokių
kolektyvo „Šiaulių
Volta“ mokiniai,
mokinių tėveliai,
kviestiniai svečiai,
draugai.
Baleto ir
gimnastikos
studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.
mokinių tėveliai,
svečiai, visi
besidomintys šokiu.
Sportinių šokių
klubo „SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai.
Gitaros ir

2020-05-18–
25

2020-05
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,,,MES KARTU“, skirtas
Tarptautinei šeimos dienai.

Justina Šiupinytė

2020-05

Koncertas:
„Pasitinkant vasarą“.

Vilma Valiukienė

2020-05

Koncertas:
„Pavasario garsai“.

Virginija Puronienė

2020-06//08

2020-06

2020-06

Birželis, liepa, rugpjūtis
Dailės studijos mokinių
Jolita Udrienė
piešinių paroda Šiaulių
miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos
„Aido“ filiale
Dalyvavimas projekte –
Akvilina Čėsnienė
„Biblioteka@-atvira idėjų ir
susitikimų erdvė”
Edukacinis užsiėmimas
„Mano knygos skirtukas“.
Vasaros užimtumo
Jūratė Gricienė
stovyklėlės Kūrybinės
raiškos studijos „Skrydis“
mokiniams.

teatro studija
„Kompanija
šauni“ (Vytauto g.
103A)
Menų mokyklos
vaikų klubai
„Kibirkštis“

Menų mokykla

dainavimo studijos
mokiniai, mokinių
tėvai, svečiai.
Vokalinio
instrumentinio
ansamblio
„Mozaika“
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.
Ansamblio „Natos“
mokiniai, mokinių
tėvai, svečiai.

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Lopšelis-darželis
„Saulutė“,
V. Kudirkos
progimnazija,
Menų mokyklos
klubas
„Draugystė“.
Šiaulių dramos
teatras, Šiaulių
jaunimo centras
(Vytauto 103A)
Vieta derinama

Dailės studijos
mokiniai

Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Kūrybinės raiškos
studijos „Skrydis“
mokiniai

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija
šauni“ 12-tokų
išleistuvės.
Festivalis:
Baltijos šalių dainos ir
šokio festivalis „Vasaros
šėlsmas“.
Vasaros poilsio stovykla
„Trys dienos, dvi naktys
Virvytėje“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Daiva
Dominauskienė,
Rita Toleikienė,
Lina Ratkevičienė

Mažeikių r.,
Užventės k.,
Virvytės g. 31.

Šiaulių menų
mokyklos namų
mokiniai

2020-06

Šventė „Metų geriausieji“.

Derinama

2020-06/09

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų vaikų
kūrybinių darbų paroda
saugaus eismo tema „Būki
kelyje budrus“.
Vasaros šokio stovykla
Visagine.

Lina Ratkevičienė,
Daiva
Dominauskienė
Solveiga Bugienė

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai.
Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Daina Svirskytė

Visagino
akrobatikos
sporto mokykla

2020-06/07

2020-06

2020-06

2020-08

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Menų mokykla

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai
Baltijos šalių vaikų
ir jaunimo
kolektyvai

Baleto ir
gimnastikos
studijos
„Linksmosios
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2020-08

2020 m.
rugpjūtis–
rugsėjis

Vasaros poilsio dienos
stovyklos.

Laura Pikelienė,
Akvilina Čėsnienė,
Solveiga Bugienė

Šiaulių menų mokyklos
mokinių kūrybinių darbų
paroda mieste.

Daiva
Dominauskienė,
dailės ir technologijų
mokytojų
metodinės grupės
nariai
Rugsėjis
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
organizacinė darbo
grupė
Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Laura Pikelienė

2020-09

XIII Tarptautinis teatrų
festivalis „Baltoji varnelė“.

2020-09/12

Mados ir teatro studija
,,Mūza“
Rudens – žiemos madų
kolekcijos kūrimas ir
pristatymas.
Saugaus eismo mokymo
akcija pirmokams „Saugiai
į mokyklą, saugiai į
namus“.

2020-09/11

2020-10

2020-10

2020-10
2020-10

Dailiųjų amatų būrelio
paroda lopšelyje darželyje
„Bangelė“ –„Rudens
spalvos“.
Dalyvavimas projekte –
„Biblioteka@-atvira idėjų ir
susitikimų erdvė”
Edukacinis užsiėmimas
„Puodelių dekoravimas“.
Menų mokyklos darbuotojų
kūrybinių darbų paroda.
Taikomosios dailės būrelio
mokinių Keramikos
kūrybinių darbų paroda.

2020-10

Šiaulių logopedinės
mokyklos Etnokultūros
būrelio „Gaspadoriukai“
mokinių kūrybinių darbų
paroda „Mano laimė“.

2020-10

Meno mokykla naujų narių
krikštynų šventė „PIATIK“.

Solveiga Bugienė

Spalis
Akvilina Čėsnienė

Akvilina Čėsnienė

Daiva
Dominauskienė
Laima
Andruškevičienė

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytoja
J. Sruogytė , Menų
mokyklos
neformaliojo
ugdymo organizatorė
Daiva
Dominauskienė
Danguolė Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
org. grupė.
Lapkritis

Menų mokyklos
klubai:
„Aitvaras“,
„Draugystė“,
„Kibirkštis“
Miesto parodų
vitrinos

pėdutės“ mokiniai
Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai
Menų mokyklos
mokiniai

Šiaulių dramos
teatras, Šiaulių
jaunimo centras
(Vytauto 103 A)
Menų mokyklos
vaikų klubas
„Aitvaras“,
miesto renginiai.

Lietuvos ir užsienio
teatro kolektyvai.

Menų mokyklos
klubas
„Kibirkštis“

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

Lopšelis darželis
„Bangelė“

Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Menų mokykla

Dailiųjų amatų
būrelio mokiniai

Šiaulių miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Aido“ filialas
Menų mokyklos
klubas „Aitvaras“

Tikslinama

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai.

Menų mokyklos
darbuotojai
Taikomosios dailės
būrelio mokiniai

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokiniai

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai.
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Šiaulių logopedinės
mokyklos mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Rudens spalvotam
šlamesy“.
Tolerancijos popietė.

2020-11

2020-11

Menų mokyklos mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Meduolinis namelis“.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija
šauni“ vyriausiųjų grupės
spektaklis (pavadinimas
dar nežinomas).

2020-12

2020-12

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokytojos
Rasa Šukienė,
Irma Miniauskienė,
Ilona Garalevičienė
Neformaliojo
ugdymo
organizatoriai

Menų mokykla

Šiaulių logopedinės
mokyklos mokiniai

Menų mokykla,
Menų mokyklos
padaliniai.

Menų mokyklos
mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai.

Menų mokykla

Menų mokyklos
mokiniai.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų
ir jaunimo teatrinekūrybine veikla
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų
ir jaunimo teatrinekūrybine veikla
Sportinių šokių
kolektyvo „Šiaulių
Volta“ mokiniai,
mokinių tėveliai.
Šiuolaikių šokių
kolektyvo „Asorti“
mokiniai, mokinių
tėveliai, svečiai.
Sportinių šokių
kolektyvo
„Svingas“
mokiniai, mokinių
tėveliai, svečiai.
Baltijos šalių vaikų
ir jaunimo
vokaliniai
kolektyvai, grupės,
solistai, svečiai,
miestiečiai.
Gitaros ir
dainavimo studijos
mokiniai, mokinių
tėvai, svečiai.

Gruodis
Rasa
Smagurauskienė

2020-12

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija
šauni“ spektaklis pagal
knygą paaugliams.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“
(Vytauto g. 103A)

2020-12

Sportinių šokių kolektyvo
„Šiaulių Volta“ kalėdinis
vakaras.

Birutė Malinauskienė

Baras „Pegasas“

2020-12

Kalėdiniai renginiai
„Kalėdų stebuklai“.

Vilma Račkauskienė

Menų mokykla

2020-12

Varžybos
„Nykštukų Kalėdos“.

Valdas Bytautas

Menų mokyklos
vaikų klubas
„Kibirkštis“

2020-12

Konkursas:
Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo populiariosios
muzikos festivaliskonkursas „Dainuok,
žiemužėle 2020“.
Koncertas:
,,Kalėdų naktį tylią“;
,, Kalėdų belaukiant“
(pagal amžiaus grupes)

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Vieta derinama

Simas Aleknavičius,
Justina Šiupinytė

Koncertas:
„Jau skamba Kalėdos“.

Virginija Puronienė

Menų mokykla,
Menų mokyklos
teatro studija
„Kompanija
šauni“ (Vytauto g.
103 A)
Menų mokykla

2020-12
-

2020-12

Ansamblio „Natos“
mokiniai, mokinių
tėvai, svečiai.
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Programa sudaryta, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pasiūlymus.
7. 2020 M. MENŲ MOKYKLOS SENIŪNŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Renginio
pavadinimas
Susirinkimas

Data

Atsakingi asmenys

Vieta

Dalyviai

2020-02-05

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

Menų
mokykla

2.

LID

2020-03-10

Organizacinė grupė

Menų
mokykla

3.

Diskoteka

2020-03-19

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

4.

2020-03-23
–26

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

5.

Projekto „Trys
dienos dvi naktys
Virvytėje“
stovykloje
projekto kūrimas.
Susirinkimas

Konferencijų
centras
„Havana“
Menų
mokykla

Seniūnai ir
seniūnų
pavaduotojai
Mokiniai,
tėvai ir
mokytojai
Mokiniai,
mokytojai

2020-04-09

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

Menų
mokykla

6.

Dažasvydis

2020-04-16

„Dažasvydis“

7.

Kelionė į Varšuvą
(Koperniko
muziejus)
Aktyvo mokymai
„Balsių“
stovykloje

2020-05.

Seniūnų tarybos
pirmininkas
Seniūnų valdybos
tarybos nariai

2020-09-26
–27

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

„Balsių“
stovykla

9.

Susirinkimas

2020-10-10

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

Menų
mokykla

10.

Kalėdinė vakaronė

2020-12-10

Seniūnų valdybos
tarybos nariai

Menų
mokykla

8.

Lenkija,
Varšuva

Seniūnai ir
seniūnų
pavaduotojai
Seniūnai ir
seniūnų
pavaduotojai
Mokiniai,
mokytojai
Mokiniai,
mokytojai
Seniūnų
valdybos
tarybos
nariai
Seniūnai ir
seniūnų
pavaduotojai
Seniūnai ir
seniūnų
pavaduotojai

8. DARBAS SU TĖVAIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

Priemonės pavadinimas
Tėvų susirinkimai būreliuose, kolektyvuose,
studijose, ansambliuose, grupėse.
Individualūs pokalbiai, konsultacijos, informacijos
pateikimas apie mokinių pasiekimus.
Informacijos pateikimas Menų mokyklos stenduose
(nuotraukų ekspozicijos apie tėvų, mokinių ir
mokytojų bendrus renginius).
Tėvų dalyvavimas mokyklos savivaldoje (mokyklos
tarybos, mokytojų atestacijos posėdžiuose).

Priemonės
periodiškumas
2 kartus per
mokslo metus
Nuolat

Atsakingi
Mokytojai
Mokytojai

Nuolat

Daiva Dominauskienė

Nuolat

Kęstutis Šaltis
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5.
6.
7.

8.

Tėvų ir mokytojų artimas bendradarbiavimas,
aiškinantis vaiko užsiėmimų nelankymo priežastis.
Tėvų anketavimas – duomenų mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimui surinkimas ir apibendrinimas.
Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Bildukas“
atviros teatrinės pamokos „Bilduko“ mokinių
tėveliams.
Atvirų užsiėmimų diena tėvams (globėjams) – Diena
be mokinių Menų mokykloje.

Pagal poreikį

Mokytojai

2020-02

Mokytojai

2020 m.
02 mėn.
11 mėn.
2020-03

Danguolė Galinienė
Renginio organizacinė
darbo grupė

9.

Atvira pamoka Menų mokyklos mokiniams,
mokinių tėveliams „Pavasario gėlės“.

2020-04

Rasa Smagurauskienė

10.

Atvira veikla Kūrybinės raiškos studijos „Skrydis”
mokinių tėveliams „Štai ką mes mokam”.

2020-04

Jūratė Gricienė

11.

Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“
atviros teatrinės pamokos mokinių tėveliams.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

12.

Aktyvusis susitikimas-praktinė veikla mokinių
tėveliams:
,,Saugi kelionė – laimingi tėvai“

2020 m.
04 mėn.
11 mėn.
2020-04

13.

14.

15.

Interjero detalės gaminimas ,,Dievų akis“.
Atviros pamokos tėveliams:
Šokių studija „Linksmosios pėdutės“,
Sportinių šokių klubas „Svingas“,
Sportinių šokių kolektyvas „Šiaulių Volta“,
Šiuolaikinių kolektyvas „Asorti“
Šventiniai, tradiciniai muzikinių kolektyvų
koncertai, renginiai, skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei
Tėvo dienai paminėti.
Būrelių, kolektyvų, studijų, ansamblių, tėvų aktyvo
bendras susirinkimas:
1. 2019–2020 m. m. Menų mokyklos ugdymo
rezultatų aptarimas.
2. Menų mokyklos ugdymo plano 2021–2022 m. m.
pristatymas.
3. Menų mokyklos 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano pristatymas.
4. Ūkinės-finansinės padėties įstaigoje aptarimas.
5. Pagrindinių dokumentų, susijusių su neformaliuoju
vaikų švietimu aptarimas.
6. Tėvų rinkimas į mokyklos tarybą.
7. Kiti klausimai.

Solveiga Bugienė,
Aidas Steponaitis
Jūratė Gricienė
Sigita Statkienė

Pagal poreikį
6 k.
8 k.
4 k.
6 k.
2020-05/06
2020-12

Daina Svirskytė,
Valdas Bytautas,
Birutė Malinauskienė,
Vilma Račkauskienė
Mokytojai

2020-12

Kęstutis Šaltis,
Daiva Dominauskienė,
Danguolė Masiulienė

9. BENDRADARBIAVIMAS
Įstaiga bendradarbiauja su:
- Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centru, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, Tauragės
kūrybos namais, Visagino vaikų kūrybos namais, Lietuvos vaikų ir jaunimo centru (organizuojame
susitikimus, kursus, konferencijas, plenerus, stovyklas, renginius, kur yra skleidžiama naujausia
neformalaus ugdymo pedagogikos patirtis, keičiamės meno kolektyvais, vaikų grupėmis pagal
interesus);
- Šiaulių miesto švietimo įstaigomis: Šiaulių universitetu, Šiaulių kultūros centru,
Logopedine mokykla, Dailės mokykla, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka, Šiaulių
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„Aušros“ muziejumi, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių Stasio
Šalkauskio gimnazija, Šiaulių „Juventos“ progimnazija, Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Šiaulių
Salduvės progimnazija, Šiaulių Medelyno progimnazija, Šiaulių „Saulės“ pradine mokykla,
Šiuolaikinio šokio klubu „Flamingas“, Šiaulių lopšeliais-darželiais: „Kregždutė“, „Saulutė“, „Trys
nykštukai“, „Dainelė“, „Bangelė“, „Voveraitė“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“.
10. LĖŠŲ ŠALTINIAI
- Programai įgyvendinti bus skiriama 556,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto.
- Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų lėšų – 38,0 tūkst. Eur.

__________________________

