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I SKYRIUS  

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Šiaulių menų mokyklos veiklos planas 2021 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. 

2020 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais 

metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2021 m. veiklos planą, posėdžiuose.  

2020 metų pradžioje dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ugdymo organizavimo pokyčių 

nuotolinis mokymas Menų mokykloje tapo praktika ir įnešė nemažai sumaišties – mokyklai teko ne 

tik pergalvoti ugdymo turinį, susitarti su mokytojais, kaip jie turi dirbti, tačiau atrasti ir tinkamiausius 

technologinius sprendimus. 

           Nuotolinio mokymosi integracija į mokyklą tapo ilgalaikiu procesu ir tiesiogiai paveikė 

ugdymo organizavimo tvarkas, mokytojų skaitmenines kompetencijas, ugdymo turinio pritaikymą 

skaitmeninėms erdvėms, bendravimo ir bendradarbiavimo perkėlimą į skaitmeninę erdvę, IT 

infrastruktūrą, pagalbos organizavimą mokytojui ir mokiniui, kokybės užtikrinimą. 

Menų mokyklos bendruomenė, siekdama neprarasti pasiektos ugdymo kokybės, greitai 

inicijavo ir įvykdė perėjimo į nuotolinį mokymą technologinį pasirengimą ir įvairiais būdais papildė 

savo išsilavinimą, tapdami nuotolinio mokymo srities specialistais.  

 Ugdymo procesas 2020 m. kovo 16 d.–gegužės 31 d. ir rugsėjo 28 d. – gruodžio 31 d. vyko 

nuotoliniu būdu. Mokant nuotoliniu būdu buvo organizuojami tiek vaizdo užsiėmimai sinchroniniu 

būdu, tiek mokymasis savarankiškai pagal mokytojų pateiktas užduotis (asinchroniniu būdu). Šis 

laikotarpis sumažino galimybę organizuoti  ir dalyvauti renginiuose. 

  Šiaulių menų mokyklos 2020–2022 m. strateginis bei 2020 m. veiklos planai orientuoti į 

efektyvumo didinimą ir nuolatinį optimizavimą. Vienas iš svarbiausių siekių – mokyklos 

bendruomenės susitelkimas ties bendra idėja: ruošti jauną žmogų gyvenimui, suteikiant jam žinių, 

stiprinant motyvaciją ir ugdant gebėjimus nuolat mokytis, skatinant asmens saviraišką, inovacijas ir 

kūrybingumą bei siekti aukštesnių rezultatų, nei jie patys tikisi. Suvokiame, kad mokykla turi tapti 

nuolat besimokančia, kuriančia, besikeičiančia, mokinių ir visuomenės poreikius atliepiančia 

mokykla.  

2020 metais ugdymo procesą užtikrino ir įgyvendino 51 darbuotojas, iš jų 31 mokytojas: 1 

mokytojas ekspertas, 10 mokytojų metodininkų, 9 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų, ir 14 aplinkos 

darbuotojų, 2 mokyklos vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei kategorijai ir  4 pedagoginiai 

darbuotojai.  

Naudojamos patalpos: 

Pastatai 

 

Plotas m2 

Šiaulių menų mokykla (Aušros alėja 52) 555,9 

Vaikų klubas „Kibirkštis“ (Krymo g. 32) 576,82 

Vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“ (Vytauto g. 103A) 406,83 

Šiaulių atvirasis jaunimo centras (Vytauto g. 103A) 602,27 

Šiaulių kultūros centras (Aušros alėja 31) 176,76 
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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.   

            2021–2023 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. 

2020 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais 

metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupėse. 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.  2019–

2020 m. m. mokyklą lankė 1014 mokinių (980 – finansuojamas maksimalus skaičius asmenų, 

ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas). 30 įvairaus profilio būreliai, studijos, 

kolektyvai, ansambliai (6 – muzikos, 6 – teatro, 2 – šokio,  2 – sporto,  5 – dailė ir 6 – technologijų, 

3 – kitų ugdymo krypčių programos),  sudarantys 70 grupių. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas 

lėšas, įgyvendinamos per vasaros praktiką, plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus.  

Mokykla yra aktyvi projektų dalyvė ir organizatorė. Sėkmingai įgyvendintos Šiaulių miesto 

savivaldybės iš dalies finansuotos vaikų vasaros užimtumo programos „Saulės pėdos“, „Saulės pėdos 

2“ ir „Augame kartu su teatru“ (155 dalyviai), projektai „Restartas Šiaulių jaunimo centre“, „Laisvas 

laikas tau“, „Judam“. Populiarios ir aktyviai vykdomos 3 programos Kultūros krepšelio paslaugai 

teikti, tai: „Augame kartu su teatru“, „Lediniai Šiauliai“, „Miesto ženklai“. Gauta lėšų – 5830,00 Eur. 

Projektų, programų inicijavimas, planavimas, vadovavimas, komandos telkimas ir įgyvendinimas – 

sėkmingas dėka Menų mokyklos bendruomenės sutelktumo, tikėjimo, bendruomeniškumo.  

Projektine veikla pritrauktos lėšos sudarė – 20 028,00 Eur. 

Sėkmingai mokytojų ir mokinių kūrybinės iniciatyvos dėka 2020 metais organizuoti 

nuotoliniai renginiai: 

 Menų mokyklos -  Mados ir teatro studijos „Mūza” virtualus žaidimas „Susikurk savo rūbą”, 

dailės būrelio ir kūrybiškumo ugdymo studijos ,,DEKO“ mokytojos Daivos Dominauskienės 

kūrybinių darbų paroda ,,Mano namuose...“, Šiaulių menų mokyklos mokytojų ir administracijos 

filmukas iš fotografijų, kūrybinis projektas ,,Dainos motinos dienai“, vaikų ir jaunimo teatro studijos 

,,Kompanija šauni”  Video reportažas iš karantino zonos, virtuali foto paroda-konkursas ,,Foto 

nuotraukų koliažas“, virtualus koncertas namuose „Groju dainuoju savo draugų šeimoms“, Šventė 

„Metų geriausieji 2020“, Menų mokyklos mokytojų ir darbuotojų paroda „Ieškau. Tiriu. Kuriu“, 

virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis meduolinis namelis“, Menų mokyklos pedagogų 

šventinis sveikinimas, Menų mokyklos advento sveikinimų kalendorius, Menų mokyklos 

Direktoriaus ir Mokinių savivaldos kalėdinis sveikinimas; 

Miesto -virtuali akcija ,,Pavasaris atbunda mano namuose“,  projektas „Muzikinės istorijos iš 

Kalėdinės kojinės”, 3 nuotoliniai seminarai „Kaip uždegti vidinę ugnį“, edukacinis užsiėmimas 

,,Augame kartu su teatru“, kūrybinių darbų paroda – konkursas ,,Būki kelyje budrus“, virtualus 

konkursas – paroda „Talentas slypintis po kauke“, edukacija "Miesto ženklai",  nuotolinis protmūšis 

per Kahoot programą (remia Šiaulių miesto policija); 

Šalies - foto antrininkų konkursas ,,Žvaigždžių žvaigždyne”. 

Mokytojai skatinami siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, sudaryta perspektyvinė 

atestacijos programa. 2019–2020 m. m. atestuojamų mokytojų nebuvo. 2020 m. Tarptautinės moky-

tojų dienos proga Menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ mokytojui 

Virginijui Dargiui (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 

dalyvauja mokyklos veiklos planavimo ir valdymo procesuose, inicijuoja mokyklos veiklos pokyčius 
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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.  

Parengta programa dalykiniam seminarui „Kūrybinių metodų taikymo praktika: iššūkiai ir 

galimybės organizuojant nuotolinį ugdymą“. Skatinama suaugusio žmogaus veikmė dalintis 

iniciatyva, motyvacija, atsakomybe, plėtoti žinias ir tobulinti gebėjimą organizuoti ir vykdyti ugdymą 

taikant nuotolinio ugdymo strategijas. 

  Suorganizuoti 6 motyvaciniai seminarai „Kaip uždegti vidinę ugnį“ su fotografu Rolandu 

Parafinavičiumi, dainininkėmis Laura Remeikiene ir Ieva Zasimauskaite, Artūru  Swan, Jonu Nainiu, 

Mantu Stonkumi. 

 Pravestos mokytojų gerųjų patirčių dienos „Mokomės kartu“: patirties sklaidos užsiėmimas 

„Uogos ir gėlės iš „fimo“ modelino“, atvira pamoka nuotoliniu būdu „Saldus ketvirtadienis“, 

praktikumas „Streso valdymas dailės terapijos metodais“, pranešimas „Darbas dailės ir technologijų 

pamokose su specialiųjų poreikių mokiniais“, diskusija „Bendrųjų kompetencijų orientuotų į 

asmenybės ūgtį ugdymas“. 

           Organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo Ragainės,  Dainų,  „Juventos“, 

„Rasos“, „Sandoros“, Rėkyvos, Gytarių progimnazijų,  Lieporių, S. Daukanto gimnazijų, „Dermės“ 

mokyklos, VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ ir Menų mokyklos – 1993 mokiniai. 

Pravesta 15 edukacinių užsiėmimų tėvams: „Pirkinių maišelio dekoravimas“, „Laikrodis“, 

„Dievų akis“,   „Žiedai“,  „Molio kalba“, „Grojame ukulėle“, „Vau, aš galiu“, „Šokio ritme“ ir kt. 

 2020 m. vasario 17 d. įgyvendintas projektas mokinių tėvams „Diena be mokinių“ Menų 

mokykloje. 

Organizuotos Menų mokyklos parodos (socialinių partnerių patalpose): Mokinių kūrybinių 

darbų paroda ,,Poliarinis lokys“ (ŠMSVB „Aido“ filialas); Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Širdelės“ (Lopšelis-darželis „Bangelė”); Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Moku piešti“ (Joniškio 

raj. Gataučių M. Katiliūtės mokykla); Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Piešiu Lietuvą“ (Lopšelis- 

darželis ,,Dainelė”). 

      Menų mokyklos bendruomenė aktyviai ieško socialinių partnerių, norėdama pagerinti 

teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę ir kokybę. Organizuojami 

edukaciniai užsiėmimai mokiniams, mokytojams, rengiamos parodos, patirties sklaidos užsiėmimai. 

2019–2020 m. m. pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys.  

          Menų mokykloje aplinka kuriama kartu su mokiniais, išklausoma ir gerbiama jų nuomonė ir 

idėjos, taip ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai, mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. 

Tinkamai naudojami mokinių darbai formuoja šiltą Menų mokyklos mikroklimatą, stiprina mokinių 

savivertę. Mokyklos gyvenime ryškus bendruomeniškumas.   

Šiaulių menų mokyklos 82 proc. ugdytinių aktyviai dalyvauja įvairiapusiškoje veikloje, 

miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, atstovaudami miestui. Vaikų 

įgytos žinios ir gebėjimai atsispindi per veiklų pristatymą, pasiekimus.  

Kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo tradicijos ir praktika Menų mokykloje 

nuolat tobulinamos, ieškomos ir taikomos sėkmingos patirčių metodikos ir strategijos, vertinant 

vadovaujamasi Menų mokyklos mokinio individualios pažangos stebėsenos ir fiksavimo tvarkos 

aprašu bei parengtomis mokinio asmeninės pažangos fiksavimo formomis pagal choreografijos, 

dailės, technologijų, teatro, muzikos programų kryptis.  

Menų mokykloje stengiamasi pastebėti, įvertinti, skatinti mokinius ir tuo tikslu organizuojame 

kasmetinę tradicinę šventę „Metų geriausieji“. Vaikas pripažįstamas kaip ypatingas, unikalus, 

gebantis ir aktyviai besimokantis, o mokytojo pareiga yra jį drąsinti, skatinti ir remti. 2019–2020 m. 

m. 13 mokinių, baigusių ilgalaikes ugdymo programas, įteikti Šiaulių menų mokyklos neformaliojo 
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vaikų švietimo pažymėjimai, 87 mokiniams – padėkos „Metų geriausieji“. Už puikų darbą nuotoliniu 

būdu karantino laikotarpiu Menų mokyklos direktoriaus padėkomis apdovanoti 220 mokinių. 

2020 metais Menų mokyklos mokiniai dalyvavo 62 renginiuose: 6 tarptautiniuose, 19 šalies, 

11 miesto, 26 Menų mokyklos renginiuose. Užimta: I vietų – 31, II vietų – 18, III vietų – 17, užimtos 

kitos vietos – 14. Gauta padėkų, nominacijų – 19.  

2020 metais suorganizuoti 78 renginiai: 1 tarptautinis, 3 šalies, 3 miesto,  7 mokytojų patirties 

sklaidos užsiėmimai, 21 Menų mokyklos renginys, pravesta 15 edukacinių užsiėmimų tėvams, 5 

edukacijos mokiniams, organizuoti 2 seminarai mokytojams, įgyvendinti 7 projektai, 3 programos 

Kultūros krepšelio paslaugai teikti, 6 akcijos, 5 spektakliai. 

Renginiuose dalyvavo – 5138 mokiniai: iš jų virtualiuose renginiuose – 2724. 

Tarptautinių ir šalies renginių organizavimas: 

2020 metais inicijuoti ir organizuoti tarptautiniai, šalies renginiai: 

- Lietuvos sportinių šokių reitingo varžybos „Šiauliai 2020“ (VšĮ Šiaulių krepšinio akademija 

„Saulė“); 

- Respublikinė švietimo ir ugdymo įstaigų paroda-konkursas „Seku, seku pasaką“ tema 

„Lietuvių liaudies motyvais“ (Menų mokykla), Respublikinės švietimo ir ugdymo įstaigų parodos-

konkurso „Seku, seku pasaką“ tema „Pasakų būtybės“ dalyvių apdovanojimas nuotoliniu būdu; 

- Foto antrininkų konkursas ,,Žvaigždžių žvaigždyne“ (Menų mokykla). 

- XIII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija ,,Baltoji varnelė“ 

(įgyvendintas I etapas – Projekto komanda įgyvendino visus veiklos kalendoriuje numatytus 

įsipareigojimus, buvo parengta įdomi ir prasminga festivalio programa, organizuota vasaros stovykla, 

kurioje 40 vaikų ir jaunuolių ruošėsi festivalio renginiams, buvo pradėtas festivalio viešinimas: 

informacija apie festivalį kartu su programa buvo pateikta Šiaulių TV, radijo stočiai RS2, Valstybinio 

Šiaulių dramos teatro administracijai, informacijos apie Šiaulių dienų renginius viešinimo grupei, 

Šiaulių turizmo informavimo centrui. Tačiau situacijai dėl Covid-19 ribojimų sudėtingėjant, 

atsisakius dalyvauti dėl Covid-19 Circ'A Holix trupei iš Vokietijos, ėmus abejoti kai kuriems 

kolektyvams iš Lietuvos, abejojant, ar galėsime užtikrinti visus saugumo reikalavimus, buvo priimtas 

skaudus, bet, esame įsitikinę, teisingas sprendimas – atšaukti teatrų festivalį-kūrybinę laboratoriją 

„Baltoji varnelė“ ir perkelti į 2021-ius metus; 

- Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Asorti 2020“ (Renginio data – I k. – 2020-03-07 –

užsiregistravusių dalyvių – 35 kolektyvai, 828 dalyviai; II k. – 2020-10-03 – užsiregistravusių  

dalyvių – 26 kolektyvai, 850 dalyvių). Renginiui pasiruošta: parengti festivalio-konkurso nuostatai, 

reklama, viešinimas, kolektyvų registracija, nupirkti prizai, dovanos, parengtos padėkos, diplomai; 

sudarytos: vertinimo komisija, sutartis su Kultūros centru, įsipareigojimai rėmėjams. Tačiau dėl 

Covid-19 situacijos, renginį teko atšaukti net 2 kartus.  

Renginiuose dalyvavo 610 vaikų ir jaunimo. 

Menų mokykla nuolat ir įvairiomis formomis (Miesto, respublikos spaudoje, informacijos 

stenduose, interneto tinklalapyje, socialiniame „Facebook“ tinkle) informuoja miesto visuomenę apie 

savo veiklą, vertybes, pasiekimus.    

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 2019–2020 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. 

− Skatinama darbuotojų lyderystė. 

− Sudarytos sąlygos programų tęstinumui, dalyvaujant meniniuose kolektyvuose. 
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            Silpnieji veiklos aspektai 2019–2020 m. m.: 

− 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. 

− Silpna kolektyvų ir studijų materialinė bazė. 

           Šiaulių menų mokyklos veikla vykdoma 4 pastatuose (Menų mokykloje, Menų mokyklos 

struktūriniuose padaliniuose - vaikų klube Kibirkštis“, Vaikų ir jaunimo teatro studijoje „Kompanija 

šauni“, Šiaulių atvirajame jaunimo centre,  Šiaulių kultūros centre). Mokykloje sudarytos palankios 

sąlygos mokiniams realizuoti savo meninius interesus, kuriama psichologiškai ir fiziškai saugi 

aplinka. 

 Prioritetinės veiklos kryptys 2020–2021 m. m.:  

− Įstaigos įvaizdžio gerinimas ir populiarinimas. 

− Praktinė patirtis ir jos sklaida, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose projektuose, programose.  

− Išplėtoti partnerystės ryšius su užsienio šalių, šalies neformalaus švietimo institucijų 

 socialiniais partneriais, jų veikla.  

− Suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtra.  

− Estetinis ugdymo aplinkų, išorinių erdvių sutvarkymas ir poilsio zonų sukūrimas. 

− Finansinių išteklių edukacinių aplinkų gerinimui ir kūrimui paieška. 

− Projektinės veiklos plėtimas ir įvairinimas. 

− FŠPU meninio ugdymo programų įdiegimas. 

− Didesnės mokyklos bendruomenės dalies įtraukimas į projektinę veiklą. 

− Numatomas veiklos tobulinimas. 

− Mokinių skatinimas, pasiekimų fiksavimas ir stebėsena, 

− Mokytojų bendradarbiavimas su kolegomis tobulinant savo ugdomąją veiklą, kolegialus 

 grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas.  

2020–2021 m. m. ugdymo programas pasirinko 995 mokiniai (980 – savivaldybės  

finansuojamas mokinių skaičius), suformuota 70 grupių. Mokiniai galės rinktis 9  krypčių ugdymo 

programas.  

 

II SKYRIUS  

2021 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo 

data 

Atsakingas, 

vykdytojai 

1. Menų mokyklos 2020 metų finansinės veiklos 

ataskaita ir 2021 metų biudžeto projekto 

pristatymas. 

Menų mokyklos veiklos prioritetai 2021 m. 

Menų mokyklos veiklos plano 2021 m. 

pristatymas. 

Menų mokyklos aplinkų kūrimo ir plėtojimo 

2021 m. projekto pristatymas.  

2020 m. Menų mokyklos veiklos įsivertinimo 

klausimas. 

 

2021-01 Virgilija Aviženienė, 

Danguolė Masiulienė, 

Kęstutis Šaltis 

 

 

2. 2020 m. Menų mokyklos veiklos įsivertinimo 

rezultatų pristatymas.  

2021-04 Veiklos įsivertinimo darbo 

grupės nariai 

https://www.google.com/search?q=Mokytojams+tr%C5%ABksta+u%C5%BEsienio+kalb%C5%B3+kompetencij%C5%B3&sa=N&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjPkuyvoJPfAhXBXSwKHX4WCg44FBCwBHoECAUQAQ


 7 

 

2020–2021 m. m. mokinių poreikių 

tenkinimas, pasiekimai ir lankomumas. 

 

Nuotolinio mokymosi galimybės ir problemos 

bei jų sprendimo būdai. 

 

2021 m. vaikų vasaros užimtumo 

organizavimas. 

 

 

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė, 

Jovita Gentvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

 

 

Danguolė Masiulienė, 

Vilma Ptašinskienė 

 

3. 2020–2021 mokslo metų neformaliojo 

švietimo programų poreikių analizė. 

 

Mokytojų pedagoginio krūvio projekto 

aptarimas 2021–2022 m. m.   

 

Ugdymo plano 2021–2022 m. m. svarstymas. 

2020–2021 mokslo metų mokymo(si) 

pasiekimų analizė. 

 

Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos 

vertinimo tobulinimas. 

2021-06 Kęstutis Šaltis 

 

 

Kęstutis Šaltis 

 

 

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė 

 

 

Metodinių grupių, komisijų 

pirmininkai 

 

4. Menų mokyklos mokytojų metodinių grupių 

veiklos ataskaitų už 2020–2021 m. m. 

pristatymas, analizavimas. 

 

2021–2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimas. 

Menų mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, 

uždaviniai 2021–2022 m. m., 2022 m.  

 

Saugios aplinkos Menų mokykloje kūrimas.  

Mokytojų atstovų rinkimai į Menų mokyklos 

tarybą. 

2021-09 Mokytojų metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

Kęstutis Šaltis 

 

 

 

Vaiva Bukauskienė, 

Vilma Ptašinskienė 

Kęstutis Šaltis 

 

5. Strateginio plano 2021–2023 m. m. 

įgyvendinimas. 

Strateginio plano 2022–2024 m. m. 

pristatymas. 

 

Menų mokyklos veiklos plano-projekto 2022 

m. pristatymas.  

 

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 2022–2024 metų 

atestacijos programos pristatymas. 

2021-12 Strateginio plano rengimo 

darbo grupė 

 

 

 

Danguolė Masiulienė, 

Vilma Ptašinskienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Danguolė Masiulienė 

 

 

2. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA   
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

 

1. 

 

 

  

Ūkinės-finansinės veiklos per 2020 metus 

aptarimas. 

Asignavimų valdytojo įmokų į biudžetą pajamų 

ir  išlaidų sąmatos ir biudžetinių lėšų sąmatos 

2021 metams aptarimas. 

Paramos lėšų panaudojimas. 

 

Surinktos informacijos apie mokyklos  

materialinės bazės turtinimo poreikius 

pristatymas. 

2021-02 Vyriausioji buhalterė 

Virgilija Aviženienė 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Danguolė Masiulienė 

2. Mokyklos savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas. Susitikimo-diskusijos 

organizavimas. 

 

 

2021-03 Tarybos pirmininkė 

Monika Minčinauskienė, 

Tarybos nariai, 

Seniūnų tarybos pirmininkas 

Sirvestras Pinskij, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Danguolė Masiulienė 

 

3. 2020 m. Menų mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas.  

 

 

2021 m. vaikų vasaros užimtumo 

organizavimas Menų mokykloje. 

 

 

 

 

 

Mokyklos ugdymo plano-projekto 2021–2022 

m. m. pristatymas. 

 

Grupių, mokinių skaičiaus būreliuose, 

kolektyvuose, studijose, ansambliuose 

tvirtinimas 2021–2022 m. m. 

 

2021-05 Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės 

nariai 

 

Projektų 

administratorė Vilma 

Ptašinskienė,  

Konferencijų ir renginių 

organizatorė Jovita 

Gendvilė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Danguolė Masiulienė 

Direktorius  

Kęstutis Šaltis 

 

4. 

 

 

  

 

 

Menų mokyklos tarybos narių rinkimai.  

 

Menų mokyklos tarybos 2021 m. veiklos  

ataskaitos rengimas ir pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

2021-

11/12 

Mokyklos taryba  

 

 

Tarybos pirmininkė 

Monika Minčinauskienė  

5. Mokyklos strateginės veiklos plano 2022–2024 

m. suderinimas.  

 

Menų mokyklos 2021 metų veiklos plano 

įgyvendinimas ir 2022 metų veiklos plano 

pristatymas.  

2021-12 

 

 

 

 

 

Direktorius  

Kęstutis Šaltis 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Danguolė Masiulienė 
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Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 

perspektyvinės programos 2022–2024 metams 

pristatymas. 

 

Mokyklos tarybos veiklos plano 2022 metams 

sudarymas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkė 

Monika Minčinauskienė 

6. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

(tvarkų) svarstymas. 

 

Visus 

metus 

Tarybos nariai 

7.  Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl 

mokykloje vykdomos veiklos gerinimo. 

 

Nuolat Tarybos nariai 

8. 

 

Inicijuoti 1, 2% pajamų mokesčio surinkimą ir 

panaudojimo galimybių aptarimas. 

Nuolat 

 

Mokyklos tarybos nariai, 

mokyklos administracija, 

mokytojai 

 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. 

Pavadinimas Vykdymo 

data 

Atsakingas 

1.  Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių 

planas 2021–2023 metams.  

 

Menų mokyklos savivaldos struktūrų schema, 

veikla.  

 

Higieninių normų laikymosi, mokinių saugumo 

ir tikrinimo aptarimas. 

 

Menų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, 

naujovės, darbo grupės veikla. 

 

2021-01 Solveiga Bugienė 

 

 

Kęstutis Šaltis 

 

 

Vaiva Bukauskienė 

 

 

Danguolė Masiulienė 
 

2.  Nuotolinio mokymo (si) organizavimas ir 

priežiūra. 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

 

2021-02 Danguolė Masiulienė 

 

 

Vilma Ptašinskienė 

 

 

Ilona Jurgaitienė 
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Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo 

priežiūra. 

 

Mokyklos finansinė situacija.  

 

Internetinės svetainės atitikimo valstybiniams 

reikalavimams analizė. 

 

 

 

Virgilija Aviženienė 

 

Jovita Gentvilė 

3.  Menų mokyklos dokumentacijos tvarkymas, 

archyvavimas ir naikinimas. 

 

Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų 

higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas. 

 

Mokyklos veiklos įsivertinimo analizė, išvados, 

rekomendacijos.   

 

 

 

2021-03 Aida Budraitienė 

 

 

Vaiva Bukauskienė  

 

 

Danguolė Masiulienė, 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės 

nariai. 

 

4.  Nuotolinio mokymosi sėkmės ir trukdžiai. 

 

 

Aplinkos darbuotojų darbas.  

Pastatų būklė po žiemos sezono.  

2021-04 Danguolė Masiulienė 

 

 

 

Vaiva Bukauskienė 

 

 

5.  Metodinių grupių veiklos planų įgyvendinimas, 

mokytojų atestacijos aptarimas”. 

 

Menų mokyklos veiklos plano vasaros atostogų 

metui sudarymas.  

 

 

Mokytojų darbo krūvių aptarimas 2021–2022 

mokslo metams. 

 

2021-05 

 

Mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai, 

Danguolė Masiulienė, 

Vilma Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

 

Kęstutis Šaltis 

6.  2020–2021 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas.  

Pasiruošimas mokytojų tarybos posėdžiui. 

 

Inventoriaus stovis, remonto darbų numatymas, 

terminų nustatymas ir atlikimas. 

 

 

2021-06 Kęstutis Šaltis 

 

 

Vaiva Bukauskienė 

 

Danguolė Masiulienė 

 

7.  Mokyklos viešinimo, įvaizdžio kūrimas. 

 

Įstaigos pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

 

2021–2022 mokslo metų neformaliojo ugdymo 

programų poreikių analizė, mokytojų darbo 

krūvio įvertinimas.  

 

2021-08 Jovita Gentvilė 

 

Vaiva Bukauskienė 

 

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė 

Vaiva Bukauskienė 

Danguolė Masiulienė 
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Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų 

higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas. 

 

Racionalus patalpų užimtumas.  

 

8.  Metinė inventorizacija.  

 

Menų mokyklos dokumentacijos vedimo tvarka. 

Dokumentacijos plano rengimas. Darbo su 

dokumentacija reikalavimų aptarimas. 

 

Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) Mokytojų 

atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo planavimas.  

 

Menų mokyklos pastatų priešgaisrinės saugos, 

evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas. 

 

2021-11  Vaiva Bukauskienė 

 

Aida Budraitienė 

 

 

 

Daiva Dominauskienė 

 

 

 

Ilona Jurgaitienė 

 

9.  Renginių, skirtų Kalėdų šventėms, planavimas. 

 

2021 m. veiklos aptarimas.  

 

2022 m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas.  

Mokyklos ūkinės ir finansinės situacijos 

aptarimas.  

 

Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo 

priežiūra.  

 

2021-12  Vilma Ptašinskienė 

 

Danguolė Masiulienė 

 

Kęstutis Šaltis 

 

 

 

Ilona Jurgaitienė 

 

 

4.  METODINĖ VEIKLA 

 

4.1. MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

Mokytojų metodinės veiklos tikslai: 

 

-  siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, tenkinant Menų mokyklos mokytojų 

 kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

- užtikrinti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą, gerinant ugdymo kokybę ir keliant 

 mokyklos prestižą. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai: 

  

- Telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką. 

- Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

- Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją. 

- Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą. 

- Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas. 

- Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais. 

-   Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti įvairiuose 

konkursuose, renginiuose. 

- Padėti spręsti ugdymo srities dalyko problemas. 
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- Nuolat analizuoti, tirti ir apibendrinti veiklos pasiekimus bei problemas. 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Patirties sklaida: 

Skaitmeninių technologijų panaudojimo 

būdai ir galimybės ugdymo procese. 

 

Sukurtų virtualių muzikos užsiėmimų 

pristatymas. 

 

2021-02 Stanislava 

Rusevičienė 

 

 

Laura Dudnikienė, 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Ramūnas 

Mikalauskas, 

Justina Šiupinytė,  

Simas Aleknavičius, 

Virginija 

Bagdonavičiūtė, 

Vilma Valiukienė. 

Google Meet 

2.  Metodinė diena: 

„Mokinių individualios pažangos 

stebėjimo, įsivertinimo ir fiksavimo geroji 

patirtis ir problemos“. 

2021-03 Ramūnas 

Mikalauskas,  

metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

 

3.   Patirties sklaida: 

Kahoot žaidimo-viktorinos užduočių 

parengimas.  

2021-04 

 

Laura Dudnikienė 

 

Menų mokykla 

4.  Edukacinė veikla mokinių tėveliams: 

„Diena be vaikų Menų mokykloje“. 

2021-04 Metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

5.   Tyrimas ir apibendrinimas: 

„Muzikos mokytojų reflektavimo patirtys 

kaip profesinio tobulėjimo priemonė“. 

 

„Pedagogo multi-instrumentalisto 

kompetencijų poveikis ugdymo procesui“. 

 

„Iš ko susidaro vokalo pamoka“. 

 

2021-05  

Justina Šiupinytė 

 

 

Simas Aleknavičius 

 

 

Virginija 

Bagdonavičiūtė 

Menų mokykla 

6.  Susirinkimas: 

2021 m. vasaros užimtumo organizavimas. 

  

2020–2021 m. m. muzikos mokytojų 

metodinės grupės veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

  

2021–2022  m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas  (realybė ir 

perspektyvos).  

 

2021-05 

 

 

 

 

Stanislava 

Rusevičienė, 

metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

7.  Susirinkimas: 

2021–2022 m. m. būrelių, studijų ugdymo 

programų aprobavimas ir teikimas Menų 

mokyklos direktoriui tvirtinti.  

 

  

2021-08 

 

Stanislava 

Rusevičienė, 

metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

8.  Susirinkimas: 

Metodinės grupės veiklos plano 2022 

metams sudarymas. 

  

  

2021-10 

 

Stanislava 

Rusevičienė, 

metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 
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Menų mokyklos 2022 metų veiklos 

planavimas. 

 

 Metodinės temos:  

„Streso valdymas dainavimo pamokose, 

koncertų, konkursų metu. Meditacijos 

pagalba ir nauda“. 

 

„Jaunimo ir vaikų muzikos klausymosi ir  

jos atlikimo vertinimas“. 

  

  

Virginija 

Bagdonavičiūtė 

 

Virginija Puronienė 

  

 

 

 

 

  

9.  Patirties sklaidos užsiėmimas mokytojams: 

Grojimo ukulėle pradžiamokslis, akordai, 

ritmas, mokymo metodika. 

2021-11  

Justina Šiupinytė, 

Simas Aleknavičius 

Menų mokykla 

 

10.  Seminaras: 
Baltijos šalių populiariosios muzikos 

festivalio-konkurso „Dainuok, žiemužėle 

2021“ dalyviams, pedagogams (tema 

tikslinama). 

2021-12  

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Šiaulių kultūros 

centras 

11.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

 seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių  

 sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo 

kursų; 

 

- Informacija apie dalykines 

 metodines naujoves spaudoje, internete. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Menų mokykla 

 

12.  Aktualios informacijos pateikimas Menų 

mokyklos interneto svetainėje. 

Nuolat Metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

II. Renginiai: 

13.  Projektas: 

„Muzikinės istorijos iš kalėdinės kojinės“. 

2021-01 Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

eTwinning  

14.  Popietė: 

„Užgavėnių dainos, žaidimai, skanumynai“. 

  

2021-02 

  

Vilma Valiukienė, 

organizacinė grupė 

  

  

Menų 

mokyklos 

vaikų klubai 

„Kibirkštis“, 

„Draugystė“ 

15.  Muzikinis protmūšis. 2021-03 Justina Šiupinytė, 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Simas Aleknavičius 

Menų mokykla 

16.  Koncertas mokinių tėvams ir Menų 

mokyklos bendruomenei bei pedagogams  

„O! Vasara… “ 

2021-05-28 Ramūnas 

Mikalauskas 

Lieporių 

gimnazija 

17.  Konkursas: 

Instrumentinės ir vokalinės muzikos 

konkursas – šventė 

„Aš ir muzika“. 

2021 m. 

balandis-

gegužė 

Virginija Puronienė, 

Simas Aleknavičius, 

Ramūnas 

Mikalauskas, 

Justina Šiupinytė.  

Menų 

mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g.  

103A) 
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18.  Koncertas: 

„Mums smagu, kai mes kartu!“, 

skirtas Tarptautinei šeimos dienai. 

2021-05 

  

  

Simas Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

  

Menų 

mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 

103A) 

19.  Koncertas: 

 „Pasitinkant vasarą“. 

2021-05 Vilma Valiukienė Menų 

mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“  

20.  Koncertas: 

„Pavasario garsų aidai“.  

2021-05 

  

Virginija Puronienė Menų mokykla 

21.  Festivalis: 

Baltijos šalių dainos ir šokio festivalis 

„Vasaros šėlsmas“.  

2021-06 Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Vieta derinama 

22.  Koncertas: 

- „Skambančios Kalėdos“.        

2021-12 Virginija Puronienė Menų mokykla 

23.  Koncertas: 

-          „Nykštukų Kalėdos“; 

-         „Skambančios Kalėdos“ (pagal amžiaus 

grupes) 

2021-12 

  

  

Simas Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

  

Menų mokykla 

/ 

Menų 

mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g.  

103A) 

24.  Konkursas: 

Baltijos šalių vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos festivalis-konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2021“.   

2021-12 Stanislava 

Rusevičienė,  

Laura Dudnikienė 

Šiaulių kultūros 

centras 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

25.  Mokytojų pleneras Nidoje. 

 

   2021-06 Laura Dudnikienė Nida 

26.  Pramoginė išvyka į Vilnių. 2021-10 Stanislava Rusevičienė Šiauliai-

Vilnius-

Šiauliai 
 

 

4.2. CHOREOGRAFINIO IR SPORTINIO ŠOKIO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

Metodinės veiklos tikslas — koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti 

susitarimus dėl ugdymo kokybės, ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimo, siekiant kiekvieno 

mokinio individualios pažangos. 

 

  Metodinės veiklos uždaviniai: 

- Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems iš 

 kitų. 

- Gerinti užsiėmimų kokybę, efektyvinant inovatyvių mokymo(si) metodų, IKT taikymą. 

- Tobulinti mokinio individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo bei fiksavimo sistemą ir ją  

naudoti mokinių pasiekimams gerinti bei mokymosi motyvacijai skatinti. 

- Ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį kultūringą jauną žmogų. 

- Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus. 

- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 
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Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė (Saugus, sveikas 

 ir laimingas vaikas).  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Nuotolinis užsiėmimas: 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

programų adaptavimas nuotoliniam 

darbui“. 

2021-01 Vilma Račkauskienė 

 

 

Menų mokykla 

2.  Metodinis seminaras: 

- „Šokėjų kojų verstumo ir pėdų 

lavinimas, naudojant pasipriešinimo 

gumas“. 

- „Sportininko psichologinė 

pusiausvyra varžybose ir 

konkursuose bei būtinų sporte 

psichologinių įgūdžių ugdymas“. 

2021-02 Daina Svirskytė  

 

 

 

Birutė Malinauskienė 

 

Menų mokykla 

3.  Atvira pamoka Menų mokyklos 

darbuotojams: 

„Trypk, šok, nedvejok“ (Lietuvių 

liaudies šokio pagrindai, Šokio 

protmūšis“). 

2021-03 Vilma Račkauskienė 

 

Menų mokykla 

4.  Atvirų užsiėmimų diena tėvams 

(globėjams) – Diena be mokinių 

Menų mokykloje 2. 

2021-04 Daina Svirskytė, 

Valdas Bytautas, 

Birutė 

Malinauskienė, 

Vilma Račkauskienė 

Menų mokykla 

5.  Susirinkimas: 
- Vasaros užimtumo 

 organizavimas. 

- „Mokinių individualios 

 pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir 

fiksavimo geroji patirtis ir 

problemos“. 

Metodinė tema: 

„Šokių judesių poveikis vaikų 

fiziniam lavinimui“. 

2021-05 

 

Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės 

nariai. 

 

 

 

 

 

Valdas Bytautas 

Menų mokykla  

6.  Susirinkimas: 
2020–2021 m. m. choreografinio ir 

sportinio šokio mokytojų metodinės 

grupės veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas.  

 

2021–2022 m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas 

(realybė ir perspektyvos). 

2021-06 Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės 

nariai. 

 

Menų mokykla  

7.  2020–2021 m. m. choreografinio ir 

sportinio šokio mokytojų metodinės 

grupės veiklos ataskaitos parengimas. 

2021-06 Vilma Račkauskienė,  

metodinės grupės 

nariai. 

Menų mokykla  

8.  Susirinkimas: 
Studijų, kolektyvų, klubų ugdymo 

programų 2021–2022 m. m. 

aprobavimas ir  teikimas Menų 

mokyklos direktoriui tvirtinti. 

2021-08 Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės 

nariai. 

Menų mokykla  



 16 

9.  Metodinė tema: 

 „Sportinių šokių varžybų taisyklės“. 

2021-10 Valdas Bytautas Menų mokykla  

10.  Susirinkimas: 
Choreografinio ir sportinio šokio  

mokytojų metodinės grupės veiklos 

plano sudarymas 2022 metams. 

 

Menų mokyklos veiklos programos 

2021–2022 m. m., 2022 m. 

planavimas.  

2021-11 Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės 

nariai. 

Menų mokykla  

11.  Metodinis seminaras: 

„Vaizduotės lavinimas ir kūrybinių 

užduočių taikymas“. 

2021-12 Daina Svirskytė Menų mokykla 

12.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose; 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

 sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

- Informacija apie dalykines 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

 

13.  Atviros pamokos tėveliams: 

 

Šokių studija „Linksmosios pėdutės“,  

 

Sportinių šokių klubas „Svingas“, 

 

Sportinių šokių kolektyvas 

„Šiaulių Volta“, 

 

Šiuolaikinių šokių kolektyvas 

„Asorti“. 

Pagal poreikį 

 

6 k. 

 

8 k. 

 

3 k. 

 

 

6 k. 

 

 

 

Daina Svirskytė, 

 

Valdas Bytautas, 

 

Birutė 

Malinauskienė, 

 

Vilma Račkauskienė 

 

Menų mokykla  

II. Renginiai, projektai: 

14.  Gimnastikos ir šokio stovykla 

 „Visagino žiema 2021“. 

2021-02 Daina Svirskytė Visagino 

Akrobatikos 

gimnastikos 

centras 

15.  Lietuvos sportinių šokių reitingo 

varžybos „ŠIAULIAI – 2021“. 

  

2021-02-27 Birutė 

Malinauskienė, 

organizacinė grupė. 

VĮ Krepšinio 

akademija 

„Saulė“, 

Pramonės g. 13 

16.  Tarptautinis šokio festivalis-

konkursas „Asorti – 2021“. 

 

2021-04-03 Vilma Račkauskienė, 

organizacinė grupė. 

Kultūros centras 

17.  Koncertas – atvira pamoka 

Tarptautinei šokio dienai. 

2021-04 Daina Svirskytė Šiaulių arena 

18.  Gimnastikos ir šokio stovykla. 2021-04 Daina Svirskytė Klaipėda 

 

19.  Šiuolaikinių šokių kolektyvo 

„Asorti“ 25 m. gimtadienio šventė. 

2021-05 Vilma Račkauskienė

  

Šiaulių kultūros 

centras, Šiaulių 

arena 

20.  Varžybos „Svingo taurė“. 

 

2021-05 Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 
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21.  Baigiamasis kolektyvo koncertas 

„Volta – 2021“. 

 

2021-05 Birutė Malinauskienė „Rasos“ 

progimnazija 

22.  Vasaros šokio  stovykla Visagine. 2021-08 Daina Svirskytė Visagino 

akrobatikos 

sporto mokykla 

23.  Meninės raiškos užsiėmimai mokinių 

seneliams. 

2021-10 Vilma Račkauskienė

  

Menų mokykla 

24.  Sportinių šokių kolektyvo „Šiaulių 

Volta“ kalėdinis vakaras. 

2021-12 Birutė Malinauskienė Baras „Pegasas“ 

25.  Kalėdiniai renginiai „Kalėdų 

stebuklai“. 

2021-12 Vilma Račkauskienė Menų mokykla 

26.  Varžybos „Nykštukų Kalėdos“. 

 

 

2021-12 Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

III. Kelionė, išvykos, susitikimai: 

27.  Edukacija su Gėlių ir dovanų namais 

„Plukė“. 

2021-06 Vilma Račkauskienė Šiauliai 

28.  Pažintinė išvyka į Zakopanę, 

Krokuvą. 

2021-10 Vilma Račkauskienė Šiauliai-

Zakopanė- 

Krokuva 

 

4.3. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS 2021 METAMS 

 

 

Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. 

 

Tikslas – koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus dėl ugdymo 

kokybės, ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimo, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos. 

 

Uždaviniai: 

-  Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems iš 

kitų. 

- Gerinti užsiėmimų kokybę, efektyvinant inovatyvių mokymo(si) metodų, IKT taikymą. 

- Kurti naujas bei puoselėti esamas edukacines aplinkas, tinkamas aktyviam mokymui(-si). 

- Tobulinti mokinio individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo bei fiksavimo sistemą ir ją 

naudoti mokinių pasiekimams gerinti bei mokymosi motyvacijai skatinti. 

- Ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį kultūringą jauną žmogų. 

- Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus. 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Patirties sklaidos užsiėmimas 

mokytojams: 

Keramikos kūrybinis užsiėmimas, 

meno terapija „Bijūno žiedas“. 

2021-01 

 

Laima Andruškevičienė Menų mokykla 

 

2.  Susirinkimas: 

- Bendrųjų kompetencijų, 

 orientuotų į asmenybės ūgtį, 

ugdymas (teorija, patirtis, praktika); 

- Menų sintezės festivalis 

„LAISVĖ. Kurti, mąstyti, gyventi“. 

2021-02 Laima Andruškevičienė,  

Akvilina Čėsnienė, 

metodinės grupės nariai 

 

 

Menų mokykla 
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3.  Edukacinis užsiėmimas Menų 

mokyklos mokiniams „Grafikos 

raiškos priemonių pažinimas ir 

praktika. Pieštinės monotipijos 

technika“.  

2021-02 Jolita Udrienė Menų mokykla 

4.   Atvirų užsiėmimų diena tėvams 

(globėjams) – „Diena be mokinių 

Menų mokykloje 2“: 

- Meno terapijos užsiėmimai 

 tėvams, keramika „Suvenyrai“. 

  

- „Tapyba ant šilko“.  

 

 

 

2021-04 

 

Jolita Udrienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Laima Andruškevičienė 

 

 

Jolita Udrienė 

 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

klubas  

„Kibirkštis“, 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studija 

„Kompanija šauni“, 

Atviras jaunimo 

centras, Kultūros 

centras. 

5.  Atvirų užsiėmimų dienos dailės ir 

technologijų būreliuose, studijose. 

 

 

Balandžio 

mėn. pagal 

individualiai 

pasirinktą 

planą 

Jolita Udrienė,  

metodinės grupės nariai 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

klubas  

„Kibirkštis“, 

Kultūros centras. 

6.  Nuotolinė saldi pamoka – „Mini 

tortukas“. 

2021-04 Rasa Smagurauskienė Nuotolinė darbo 

vieta 

7.  Apskritas stalas  
- „Atvirų užsiėmimų savaitės 

 apibendrinimas; sėkmės ir 

nesėkmės užsiėmimų metu“; 

- Bendravimo ir 

 bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais stiprinimas“. 

2021-04 

 

 

 

 

 

Jolita Udrienė, 

metodinės grupės 

pirmininkė 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Menų mokykla 

 

8.  Atvira pamoka Menų mokyklos 

mokiniams, mokinių tėveliams: 

„Pavasario gėlės“. 

2021-04 

 

Rasa Smagurauskienė Menų mokykla 

 

9.  Susirinkimas: 
2020–2021 m. m. dailės ir  

technologijų mokytojų metodinės 

grupės veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

 

2021 m. vasaros užimtumo 

organizavimas. 

 

2021–2022  m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas  

(realybė ir perspektyvos). 

 

2021-05 Jolita Udrienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Menų mokykla 

 

10.  Metodinė diena: 

,,Mokinių individualios pažangos 

stebėjimo, įsivertinimo ir fiksavimo 

geroji patirtis ir problemos“. 

2021-05 Jolita Udrienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Menų mokykla 

 

11.  2021–2022 m. m. dailės ir  

technologijų mokytojų metodinės 

grupės veiklos ataskaitos 

parengimas. 

 

2021-06 Jolita Udrienė, 

metodinės grupės nariai 

Menų mokykla 



 19 

12.  Susirinkimas: 
Būrelių, studijų ugdymo programų 

2021–2022 m. m. aprobavimas ir  

teikimas Menų mokyklos 

direktoriui tvirtinti. 

2021-08 Metodinės grupės nariai Menų mokykla 

13.  Atvira pamoka Menų mokyklos 

mokytojams:  
Floristinė kompozicija SAU. 

2021-10 

 

Vilma Ptašinskienė Menų mokykla 

14.  Susirinkimas: 
2022 m. dailės ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės veiklos 

plano sudarymas. 

 

Menų mokyklos veiklos programos 

2021–2022 m. m., 2022 m. 

planavimas.  

2021-11 

 

 

 

 

Jolita Udrienė,  

Daiva Dominauskienė 

 

 

 

Menų mokykla 

15.  Mokomųjų,  vaizdinių priemonių 

kūrimas: 

Mokomųjų programų, vaizdinių 

demonstracinių priemonių kūrimas 

ir panaudojimas užsiėmimuose. 

 

Ugdymo turinio skaitmenizavimas, 

virtualių pamokų kūrimas: 

- „Širdelė iš modelino“. 

- „Erdvinės figūros modeliavimas“. 

- „Grafika”. 

- „Skaitmeninės piešimo programos 

„Whiteboardfox“ naudojimas dailės 

pamokose” ir kt.        

  

Nuolat Metodinės grupės nariai. 

 

 

 

 

 

 

Daiva Dominauskienė 

Laima Andruškevičienė 

Jolita Udrienė 

Vilma Ptašinskienė 

 

 

 

Menų mokykla 

16.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

- Informacija apie  dalykines, 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

Menų mokykla 

17.  Aktualios informacijos pateikimas 

Menų mokyklos interneto 

svetainėje. 

Nuolat Metodinės grupės nariai Menų mokykla 

18.  Metodinė diena: 

Gerosios patirties sklaida „Mano 

sėkmės istorija“. 

2021-12 Metodinės grupės nariai Menų mokykla 

II. Parodos, projektai: 

19.  Edukacinė programa 

„Lediniai Šiauliai“. 

2021-01–

2021-12 

Rasa Smagurauskienė Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ / 

„Sandoros“ 

progimnazija 
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20.  Virtuali  Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių  kūrybinių 

darbų paroda „Juoda, balta ir 

raudona“. 

 

2021-01-25– 

02-18 

Akvilė Čėsnienė Menų mokykla 

21.  Projektas Menų mokyklos 

mokiniams „Širdelė draugui“. 

2021-02-15 Daiva Dominauskienė Menų mokykla 

22.  Respublikinė mokinių ir mokytojų 

miniatiūrų kūrybinių darbų paroda- 

konkursas „Laumžirgis“ paroda. 

2021-03-01– 

2021-03-25 

Laima Andruškevičienė Menų mokykla 

23.  Menų mokyklos mokinių piešinių 

paroda „Piešiu dainą“. 

2021-03-30– 

2021-04-29 

Vilma Ptašinskienė Menų mokykla 

24.  Virtuali  Menų mokyklos 

bendruomenės Foto paroda 

„Vandens lašelių magija“. 

2021-03-15– 

 2021-04-14 

Jūratė Gricienė Menų mokyklos 

tinklalapis, 

Facebook paskyra. 

25.  Tarptautinė mokinių kūrybinių 

darbų paroda-konkursas 

„Miško dvasia III. Augalai“.  

2021-05-03– 

2021-05-27 

Jolita Udrienė Menų mokykla 

26.  Menų sintezės festivalis 

„LAISVĖ. Kurti, mąstyti, gyventi“. 

2021-05 Akvilina Čėsnienė  Menų mokykla, 

Zubovų parkas 

27.  Mokinių darbų paroda miesto 

vitrinose. 

2021-08/09 Daiva Dominauskienė Miesto parodų 

vitrinos 

28.  Menų mokyklos darbuotojų 

kūrybinių darbų paroda  

„Tai, ką sukuria širdis“. 

2021-10 Daiva Dominauskienė Menų mokykla 

29.  Respublikinė švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių ir mokytojų 

kūrybinių darbų paroda  

„Tapyk pagal dailininkus“. 

2021-10-28–

2021-11-25 

Daiva Dominauskienė Menų mokykla 

30.  Spalvoto meduolio diena. 

 

2021-11-30 Rasa Smagurauskienė Menų mokykla 

31.  Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių  kūrybinių darbų 

paroda 

 „Linksmųjų besmegenių šalyje“. 

2021-12 Jūratė Gricienė Menų mokykla 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

32.  Pleneras 

 „Fotografuoju jūrą“ Melnragėje. 

 

2021-06 Akvilina Čėsnienė, 

Vilma Ptašinskienė 

Klaipėda 

33.  Susitikimas su psichologu 

 Vaidu Arvasevičiumi. 

2021-09 Vilma Ptašinskienė Menų mokykla 

34.  Pramoginė išvyka į Vilnių. 2021-10 Jolita Udrienė Šiauliai-Vilnius-

Šiauliai 

 

 

4.4. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

            Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. 

 

Tikslas – koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus dėl ugdymo 

kokybės, ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimo, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos. 

 

Metodinės grupės uždaviniai:  
- plėtoti metodinį ir dalykinį teatro mokytojų bendradarbiavimą; 
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- skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją 

kaupti; 

- gerinti užsiėmimų kokybę, efektyvinant inovatyvių mokymo(si) metodų, IKT taikymą; 

- 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; 

- ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį kultūringą jauną žmogų; 

- nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus; 

- bendradarbiauti su kitomis Menų mokyklos  mokytojų metodinėmis grupėmis. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Patirties sklaida, susirinkimai: 

1.  Susirinkimas: 

„Menų mokyklos veiklos 

 vertinimas ir įsivertinimas“:  

- Dalės Dargienės pasidalinimas 

patirtimi iš projekto „Neformaliojo 

vaikų švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir 

plėtotė“; 

-   Neformaliojo ugdymo svarba 

pozityviajai socializacijai“.  

2021-02   

Dalė Dargienė 

  

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

nariai  

Menų mokykla 

2.  Atvirų durų diena → atvira pamoka 

PATIRTIES SKLAIDA: 

  

─ „Kompanija šauni“ – paskutinė  

mėnesio savaitė – antradienis. 

  

 

  

  

  

16.00–17.30 

val. 

18.00–20.00 

val. 

  

  

  

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

  

  

  

  

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

3.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“: 

atviros teatrinės pamokos mokinių 

tėveliams.  

2021 m. 

 

04 mėn. 

11 mėn. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

  

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

4.  Patirties sklaidos užsiėmimas: 

„Įkvėpimo šaltiniai / kūrybiniai 

impulsai“. 

Coursera mokymų kursas „Gydymas 

menu“ (pasidalinimas įgyta 

patirtimi).  

 

2021-04 

 

Daiva Rozgaitė-

Udrienė, 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

5.  Susirinkimas: 

-  Vasaros užimtumo 

 organizavimas. 

2021-05 

 

Metodinės grupės 

nariai. 

Menų mokykla 

 

6.  Susirinkimas: 

2020–2021 m. m. Teatro mokytojų 

metodinės grupės veiklos aptarimas 

ir įsivertinimas. 

2021–2022 m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas  (realybė ir 

perspektyvos). 

  

Prioritetų nustatymas 2021–2022 m. 

m. 

2021-06 

 

 

 

Dalė Dargienė, 

metodinės grupės 

nariai 

  

  

  

  

Menų mokykla 
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7.  Susirinkimas: 

Būrelių, studijų ugdymo programų 

2021–2022 m. m. aprobavimas ir  

teikimas Menų mokyklos direktoriui 

tvirtinti. 

2021-08 Metodinės grupės 

mokytojai 

  

    

Menų mokykla 

8.  Susirinkimas: 

2022 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

  

Menų mokyklos veiklos programos 

2021–2022 m. m., 2022 m. 

planavimas. 

 

2021-10 

  

Dalė Dargienė 

  

  

  

  

  

Menų mokykla 

  

  

  

II. Renginiai-projektai: 

9.  Teatro studija „Neribotai“ 

antrininkų konkurso ,,Žvaigždžių 

žvaigždyne“ apdovanojimai. 

2021-01 Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

10.  Edukacinė programa 

 „Augame kartu su teatru“. 

2021-01/12 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

11.  Edukacinė programa 

„Miesto ženklai“. 

2021-01/12  Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Laura Pikelienė, 

 

Menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

12.  Teatro studija „Neribotai“ socialinė 

akcija „Gerumas gerumu“. 

2021-01-03 Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

padaliniai  

13.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  nuotolinis 

Nominacijų vakaras. 

2021-01-09 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

  

ZOOM 

susirinkimas 

14.  Kultūriniai mainai 

„Kalbame teatro kalba“. 

2021-02 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 Zoom konferencija 

su mokiniais iš 

Indijos ir Lietuvos 

teatrų kolektyvų 

15.  Teatro studija „Neribotai“  

Cirko dienos minėjimas 

,,Žongliruok“. 

2021-03 Orinta 

Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

16.  Vasaros stovykla „Augame kartu su 

teatru“. 

2021-08 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta bus 

patikslinta 

17.  Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis ,,Baltoji varnelė” 

2021-09 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių valstybinis 

dramos teatras, 

Šiaulių kultūros 

centras, Šiaulių 

menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

18.  Mados ir teatro studijos „Mūza“ 

edukacinės – kūrybinės dirbtuvės 

Salduvės, Dainų progimnazijų 

mokiniams. 

2021-04 

 

Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, Laura 

Pikelienė 

Menų mokykla, 

Salduvės, Dainų 

progimnazijos 

19.  Mados ir teatro studijos „Mūza“ 

pavasario-vasaros kolekcijos 

pristatymas. 

2021-05/06 Laura Pikelienė, 

Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Menų mokykla,  

miesto renginiai 

pagal galimybes 

20.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  12-tokų 

išleistuvės. 

2021-06/07 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

  

Teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto 103A) 
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4.5. SAVIRAIŠKOS (PILIETINIO, MEDIJŲ, SAUGAUS EISMO) MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS  

 

  Ilgalaikis prioritetas – atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. 

 

21.  Mados ir teatro studija „Mūza“: 

Rudens – žiemos madų kolekcijos 

kūrimas ir pristatymas. 

2021-09/12 Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, 

Laura Pikelienė 

Menų mokykla, 

 miesto renginiai. 

22.  Menų mokyklos naujų narių 

krikštynų šventė „PIATIK“. 

2021-10 Organizacinė 

grupė 

Tikslinama 

III. Premjeros: 

23.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  jauniausios 

grupės spektaklis „Raganiukė“. 

2021-01 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

24.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  vyriausiųjų 

grupės spektaklis ,,Laiškas mano 

anūkams“. 

2021-02 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

25.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklis 

,,Gyvenimas-Sapnas-Gyvenimas“. 

2021-03 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

26.  Teatro studija „Neribotai“ 

spektaklis „Irkos tragedija”.  

2021-01/02 Orinta 

Jazdauskaitė-

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

arba Teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

27.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ jauniausios 

grupės spektaklis (pavadinimas yra 

tikslinamas). 

2021-05 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

28.  Teatro studija „Neribotai“ jaunųjų 

spektaklis (pavadinimas nežinomas). 

2021-05/06 Orinta 

Jazdauskaitė-

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

IV. Dalyvavimas reginiuose: 

29.  Pavasario – vasaros kolekcijos 

pristatymas miesto renginyje  „Aš – 

mažasis šiaulietis“. 

2021-06 Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, Laura 

Pikelienė 

Šiaulių miesto 

erdvės 

30.  Renginio „Aš – mažasis šiaulietis“ 

vedimas. 

2021-06-01 Dalė Dargienė,  

Virginijus Dargis 

Prisikėlimo aikštė 

31.  Teminės kolekcijos pristatymas   

Šiaulių dienų renginiuose. 

2021-09 Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, Laura 

Pikelienė 

Šiaulių miesto 

erdvės 

32.  Žiemos kolekcijos pristatymas   

Kalėdiniuose miesto renginiuose. 

2021-12 Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, 

 Laura Pikelienė 

Šiaulių miesto 

erdvės 

V. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

33.  Pažintinė – edukacinė kelionė į 

Šilutę. 

2021-05 Dalė Dargienė Šiauliai- Šilutė-

Šiauliai 

34.  Pramoginė išvyka į Pamario kraštą. 2021-10 Laura Pikelienė, 

Daiva Rozgaitė-

Udrienė 

Šiauliai-Šilutė-

Rusnė-Nida-

Šiauliai 
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Metodinės veiklos tikslas – koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus 

dėl ugdymo kokybės, ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimo, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos. 

  

Metodinės veiklos uždaviniai: 

- Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas. 

-   Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems 

iš kitų. 

-   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. 

- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

- Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Patirties sklaida „Mokytojas mokytojui“: 

 

„Vaikų teisių apsaugos sistema, vaiko 

konstitucinė teisė, civilinė šeimos teisė ir jos 

taikymas“. 

 

Pranešimas ,,Saulės ratu“. 

 

2021-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidas Steponaitis 

  

  

 

 Sigita Statkienė 

 

Menų mokykla 

  

2.  Susirinkimas: 

2021 m. vasaros užimtumo organizavimas. 

  

2020–2021 m. m.  metodinės grupės mokytojų 

veiklos aptarimas ir įsivertinimas. 

  

2021–2022  m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas  (realybė ir 

perspektyvos).  

 

Metodinė tema: 

„Mokomės klausyti“. 

Mokomės drauge: 

 Saldainiai – desertas „Iš vaikystės“. 

2021-05 

  

Solveiga Bugienė, 

metodinės grupės nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigita Statkienė 

 

Jūratė Gricienė 

Menų mokykla 

  

3.  Atvira veikla mokytojams: 

„Šokoladinis kremas“. 

 

„Mokinys, mokytojas – pėstysis“. 

2021-06 

 

 

 

 

Jūratė Gricienė 

 

Aidas Steponaitis 

Menų mokykla 

 

 

 

4.  Susirinkimas: 

2021–2022 m. m. būrelių, studijų ugdymo 

programų aprobavimas ir teikimas Menų 

mokyklos direktoriui tvirtinti.  

2021-08 Metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

5.  Susirinkimas : 

2022 m. saviraiškos mokytojų metodinės 

grupės veiklos plano sudarymas. 

 Menų mokyklos veiklos programos 2021–

2022 m. m., 2022 m. planavimas. 

Metodinė medžiaga 

2021-10 Solveiga Bugienė, 

metodinės grupės nariai 

  

Metodinės grupės 

nariai 

 

Solveiga Bugienė 

Menų mokykla 
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 „Saugus kelias“ (saugaus eismo 

instruktažams). 

6.  Atvira veikla mokytojams: 

 

„Dievų akis“. 

Ekspresyvus rašymas 

 

2021-11  

 

Jūratė Gricienė 

Sigita Statkienė 

 

Menų mokykla 

7.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

 seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo 

kursų; 

 

- Informacija apie dalykines 

 metodines naujoves spaudoje, internete. 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Menų mokykla 

 

 

 

II. Renginiai, projektai: 

8.  Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių 

„Šviesoforo“ konkursas.  

2021-04 Solveiga Bugienė, 

Aidas Steponaitis 

Menų mokykla 

9.  Aktyvusis susitikimas – praktinė veikla 

mokinių tėveliams: 

Kokie kibernetiniai pavojai tyko vaikų 

internete. Kaip juos atpažinti? 

 

Karantinas baigėsi – ,,Saugi kelionė į ugdymo 

įstaigą – palaima tėvams“ 

 

Ekspresyvus rašymas 

 

Netradicinių technikų naudojimas. 

2021-04 Solveiga Bugienė, 

 

Aidas Steponaitis 

 

 

 

 

 

Sigita Statkienė 

 

Jūratė Gricienė 

 

Menų mokykla 

10.  Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų 

vaikų kūrybinių darbų paroda saugaus eismo 

tema „Būki kelyje budrus“. 

2021-06/ 

09 

Solveiga Bugienė Menų mokykla 

11.  Neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų 

respublikinė konferencija: 

„Kūrybiškumą skatinančių veiklų 

organizavimas neformaliojo ugdymo 

įstaigose“.  

2021-10 Sigita Statkienė, 

org. grupė 

Menų mokykla 

12.  Saugaus eismo mokymo akcija pirmokams 

„Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“. 

2021-09/ 

11 

Solveiga Bugienė,  

Aidas Steponaitis 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“, Menų 

mokykla 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

13.  Pleneras 

„Fotografuoju jūrą“ Melnragėje. 

 

2021-06 Solveiga Bugienė Klaipėda 

14.  Pramoginė išvyka į Vilnių. 2021-10 Aidas Steponaitis Šiauliai-Vilnius-

Šiauliai 

 

  
 

5.  VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

   

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

Neformaliojo švietimo mokytojo 

darbo su grupe dienynų pildymo 

priežiūra.   

Danguolė Masiulienė 

 

 

Kiekvieno  

mėn. 8–10  

d. d.  

Individualiai  
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Mokinių elektroninio registro 

priežiūra.    

Ilona Jurgaitienė Kiekvieno  

mėn. 1–5  

d. d.  

Individualiai  

Mokyklos renginių stebėjimas

  

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė, 

Neformaliojo ugdymo 

organizatoriai 

Mokslo metų 

eigoje 

Aptariama 

individualiai 

Profilaktinio darbuotojų sveikatos 

pasitikrinimo priežiūra. 

Ilona Jurgaitienė 

 

1 kartą 

ketvirtyje  

Direkcinės 

tarybos 

posėdis 

Mokytojų, ketinančių įgyti 

kvalifikacinę kategoriją, praktinės 

veiklos stebėjimas ir aptarimas. 

 

Danguolė Masiulienė 2021-02/06, 

2021-09/11 

Atestacinės 

komisijos 

posėdis, 

Metodinių 

grupių 

susirinkimai 

 

Saugaus elgesio instruktažų 

pravedimo patikra.  

 

Danguolė Masiulienė 2021-01, 04, 

06, 10 

Individualiai  

Higienos normų laikymosi Menų 

mokyklos patalpose ir teritorijoje 

priežiūra. 

Ilona Jurgaitienė 

Vaiva Bukauskienė 

 

Per metus Direkcinės 

tarybos 

posėdis 

Tvarkaraščių rengimas, derinimas. Danguolė Masiulienė 

 

2021-02-15, 

2021-09-10 

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-

sanitarinės būklės patikrinimas.  

 

Vaiva Bukauskienė 2021-02 

2021-08  

 

Direkcinės 

tarybos 

posėdis  

Menų mokyklos pastatų būklės 

įvertinimas po žiemos ir vasaros 

sezono. Pastato techninė apžiūra. 

 

Vaiva Bukauskienė 2021-04 

2021-10  

Direkcinės 

tarybos 

posėdis 

Ugdymo plano projekto 2021–

20212m. m. rengimas.  

 

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė 

2021-05  Ugdymo plano 

sudarymo 

darbo bei 

mokytojų 

metodinėse 

grupėse  

 

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  2021-06  Direkciniuose 

pasitarimuose 
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Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams.  

Remonto darbų atlikimo analizė. 

Kęstutis Šaltis, 

Danguolė Masiulienė,  

ūkio dalies vedėjas, 

neformaliojo ugdymo 

organizatoriai 

 

2021-08 Direkcinės 

tarybos 

posėdis  

2020–2021 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, 

Vilma Ptašinskienė 

2021-09 Direkcinės 

tarybos 

posėdis  

Menų mokyklos pastatų 

priešgaisrinės saugos, evakuacinių 

išėjimų būklės įvertinimas. 

Netinkamo naudoti inventoriaus 

nurašymas pagal atliktą 

inventorizaciją.  

 

Vaiva Bukauskienė, 

Inventorizacijos 

komisija 

2021-11 Direkcinės 

tarybos 

posėdis  

 
 

6. RENGINIAI, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI 

(tarptautiniai, respublikiniai, miesto) 
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Data 

(numatoma) 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Atsakingas 

 

Vieta 

 

Dalyviai 

Sausis 

2020-11/12 

2021-01 

 Projektas: 

„Muzikinės istorijos iš 

kalėdinės kojinės“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

 

eTwinning Šiaulių miesto   

ikimokyklinio 

amžiaus vaikai. 

2021-01-03 Teatro studija „Neribotai“ 

socialinė akcija „Gerumas 

gerumu“. 

Orinta Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

padaliniai 

Menų mokyklos 

bendruomenė. 

2021-01-09 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

nuotolinis Nominacijų 

vakaras. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

ZOOM 

susirinkimas 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija 

šauni“ mokiniai. 

2021-01/12 Edukacinė programa 

 „Augame kartu su teatru“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniai. 

2021-01/12 Edukacinė programa „Miesto 

ženklai“. 

Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Laura Pikelienė 

 

Menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniai. 

2021-01/12 

 

Edukacinė programa 

„Lediniai Šiauliai“. 

Rasa 

Smagurauskienė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

/ 

„Sandoros“ 

progimnazija 

Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniai. 

2021-01-13 Pilietinė akcija „Atmintis 

gyvas, nes liudija“. 

 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai. 

Menų mokyklos 

darbuotojai. 

2021-01/02 Premjera: 

Teatro studija „Neribotai“ 

spektaklis  „Irkos tragedija”. 

Orinta Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-01-25– 

02-18 

Virtuali  Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo įstaigų 

mokinių  kūrybinių darbų 

paroda „Juoda, balta ir 

raudona“. 

Akvilė Čėsnienė Menų mokykla Šiaulių miesto 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai.   

2021-01 

 

Nuotolinė premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

jauniausios grupės spektaklis 

„Raganiukė“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

 

2021-01 Paramos akcija gyvūnų 

prieglaudai ,,Letenėlė“ . 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Gyvūnų 

prieglauda 

,,Letenėlė“ 

(Sniegių km, 

Šiaulių rajonas) 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 
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centras“ 

darbuotojai. 

2021-01 

 

Motyvacinis-nuotolinis 

darbuotojų ir savanorių 

TYLOS ŽYGIS. 

 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Vainagių ar 

Salduvės 

piliakalniai 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai 

ir savanoriai 

Vasaris 

2021-02 Kultūriniai mainai 

„Kalbame teatro kalba“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Zoom 

konferencija su 

mokiniais iš 

Indijos ir Lietuvos 

teatrų kolektyvų 

Indijos ir 

Lietuvos teatrų 

kolektyvų 

mokiniai, 

vadovai. 

2021-02 Premjera:  

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

vyriausiųjų grupės spektaklis 

,,Laiškas mano anūkams“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ 

(Vytauto g. 103A) 

 

2021-02 

 

Popietė: 

„Užgavėnių dainos, žaidimai, 

skanumynai“. 

Vilma Valiukienė, 

organizacinė grupė 

 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“. 

Menų mokyklos 

vaikų klubą 

„Kibirkštis“ 

lankantys 

mokiniai. 

2021-02-05 „Duonos diena“. Šv. Agotos 

duonos apsauginių amuletų 

gamyba. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai 

Respublikos 

neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-02-11 Interaktyvi paskaita -

protmūšis „Prisijunk ir 

naudok saugiai“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokykla, 

tiesioginė 

transliacija per 

Zoom/Google 

Meet/Teams ir 

Kahoot 

programėlė.  

Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-02-15 Projektas Menų mokyklos 

mokiniams „Širdelė 

draugui“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-02 Edukacinis užsiėmimas 

Menų mokyklos mokiniams 

„Grafikos raiškos priemonių 

pažinimas ir praktika. 

Pieštinės monotipijos 

technika“.  

Jolita Udrienė Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-02 Gimnastikos ir šokio 

stovykla 

 „Visagino žiema 2021“. 

Daina Svirskytė Visagino 

Akrobatikos 

gimnastikos 

centras 

Baleto ir 

gimnastikos 

studijos 

„Linksmosios 

pėdutės“ 

mokiniai. 
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2021-02-27 Lietuvos sportinių šokių 

reitingo varžybos 

„ŠIAULIAI – 2021“. 

 

Birutė 

Malinauskienė, 

organizacinė grupė. 

VĮ Krepšinio 

akademija 

„Saulė“, 

Pramonės g. 13  

Lietuvos ir 

užsienio sportinių 

šokių kolektyvai.  

 

2021-02 Šiaulių stalo žaidimo klubo 

„Daiskardas“ renginys. 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai 

ir savanoriai. 

2021-02 Stalo teniso turnyras. Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

2021-02 Pulo turnyras. Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Kovas 

2021-03-01– 

2021-03-25 

Respublikinė mokinių ir 

mokytojų miniatiūrų 

kūrybinių darbų paroda- 

konkursas „Laumžirgis“ 

paroda. 

 

Laima 

Andruškevičienė 

Menų mokykla Lietuvos švietimo 

ir ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-03-15– 

2021-04-14 

Virtuali  Menų mokyklos 

bendruomenės Foto paroda 

„Vandens lašelių magija“. 

 

Jūratė Gricienė Menų mokyklos 

tinklalapis, 

Facebook 

paskyra. 

Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai, 

mokinių tėveliai. 

2020-03 Teatro studija „Neribotai“  

Cirko dienos minėjimas 

„Žongliruok“. 

Orinta Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-03 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklis ,,Gyvenimas-

Sapnas-Gyvenimas”. 

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 

teatrine- kūrybine 

veikla. 

2021-03-20 

/21 

Paroda-konkursas „Poezija 

Žemei“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokykla  Miesto švietimo 

ir ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2021-03-30– 

2021-04-29 

Menų mokyklos mokinių 

piešinių paroda „Piešiu 

dainą“. 

Vilma Ptašinskienė Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-03-29– 

2021-04-12 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Gamta bunda“. 

Vilma Ptašinskienė Menų mokyklos  

struktūrinis 

padalinys 

„Kibirkštis“ 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos 

mokiniai 
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2021-03 Muzikinis protmūšis. Justina Šiupinytė, 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Simas Aleknavičius 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-03 Paroda „Kovo 11-osios 

proga“ 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

Šiaulių profesinio 

rengimo centro 

mokiniai, 

mokytojai. 

Balandis 

2021-04-02 Vaikų mėgiamų knygų 

paroda su skaitymo kampeliu 

„Magiškas knygos pasaulis“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai. 

2021-04-03 Tarptautinis šokio festivalis-

konkursas  „Asorti – 2021“. 

 

Vilma Račkauskienė, 

organizacinė grupė. 

Kultūros centras Lietuvos ir 

užsienio šokių 

kolektyvai. 

2021-04 Koncertas – atvira pamoka 

Tarptautinei šokio dienai. 

Daina Svirskytė Šiaulių arena Baleto ir 

gimnastikos 

studijos 

„Linksmosios 

pėdutės“ 

mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

svečiai. 

2021-04 Gimnastikos ir šokio 

stovykla. 

Daina Svirskytė Klaipėda 

 

Baleto ir 

gimnastikos 

studijos 

„Linksmosios 

pėdutės“ 

mokiniai. 

2021 m. 

balandis-

gegužė 

Konkursas: 

Instrumentinės ir vokalinės 

muzikos konkursas – šventė 

„Aš ir muzika“. 

Virginija Puronienė, 

Simas Aleknavičius, 

Ramūnas 

Mikalauskas,  

Justina Šiupinytė. 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ (Vytauto g. 

103A) 

Menų mokyklos 

mokiniai 

2021-04 

 

Mados ir teatro studijos 

,,Mūza“ edukacinės – 

kūrybinės dirbtuvės 

Salduvės, Dainų 

progimnazijų mokiniams. 

Daiva Rozgaitė – 

Udrienė, Laura 

Pikelienė 

Menų mokykla, 

Salduvės, Dainų 

progimnazijos 

Mados teatro 

,,Mūza“, 

Salduvės, Dainų 

progimnazijų 

mokiniai. 

2021-04 Šiaulių miesto pradinių 

klasių mokinių ,,Šviesoforo“ 

konkursas. 

Solveiga Bugienė, 

Aidas Steponaitis  

Menų mokykla  Šiaulių miesto 

pradinių klasių 

mokiniai. 

2021-04 Akcija „NEŠIUKŠLINK, jei 

radai surink“. 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Kurtuvėnų 

regioninis parkas 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Gegužė 
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2021-05-03–         

2021-05-27 

Tarptautinė mokinių 

kūrybinių darbų paroda- 

konkursas 

 „Miško dvasia III. Augalai“.  

 

Jolita Udrienė Menų mokykla Šalies ir užsienio 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2021-05 Menų sintezės festivalis 

„LAISVĖ. Kurti, mąstyti, 

gyventi”. 

Akvilina Čėsnienė Menų mokykla, 

Zubovų parkas 

Menų mokyklos 

bendruomenė. 

2021-05 Šiuolaikinių šokių kolektyvo 

„Asorti“ 25 m. gimtadienio 

šventė. 

 

Vilma Račkauskienė

  

Šiaulių kultūros 

centras 

/ 

Šiaulių arena 

Šiuolaikinių 

šokių kolektyvo 

„Asorti“ 

mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

draugai, svečiai. 

2021-05 Varžybos „Svingo taurė“. 

 

Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

klubo 

„SVINGAS“ 

mokiniai, 

mokinių tėveliai. 

2021-05 Baigiamasis kolektyvo 

koncertas „Volta – 2021“. 

 

Birutė Malinauskienė „Rasos“ 

progimnazija 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„Šiaulių Volta“ 

mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai 

svečiai, draugai. 

2021-05 

 

Koncertas: 

„Mums smagu, kai mes 

kartu!“, skirtas Tarptautinei 

šeimos dienai. 

Simas Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ (Vytauto g. 

103 A) 

Gitaros ir 

dainavimo 

studijos mokiniai, 

mokinių tėvai, 

svečiai. 

2021-05-15 „Šeimos piknikas“, skirtas 

tarptautinei šeimos dienai. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

ŠU botanikos 

sodas 

Menų mokyklos 

bendruomenė: 

tėvai, vaikai, 

darbuotojai. 

2021-05-28 Koncertas mokinių tėvams ir 

Menų mokyklos 

bendruomenei bei 

pedagogams  „O! Vasara…“ 

Ramūnas 

Mikalauskas 

Lieporių 

gimnazija 

Pop grupės „Poco 

a Poco“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

svečiai. 

2021-05/06 Premjera: 

Teatro studijos „Neribotai“ 

jaunųjų spektaklis 

(pavadinimas nežinomas ). 

Orinta Jazdauskaitė 

Juozapaitė 

Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Teatro studijos 

„Neribotai“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys 

vaikų ir jaunimo 

teatrine- kūrybine 

veikla. 

2021-05/06 Mados ir teatro studijos 

„Mūza“ pavasario-vasaros 

kolekcijos pristatymas. 

Laura Pikelienė, 

Daiva Rozgaitė - 

Udrienė 

Menų mokykla,  

miesto renginiai 

pagal galimybes. 

 

2021-05 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

jauniausios grupės spektaklis 

(pavadinimas yra 

tikslinamas). 

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 
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teatrine- kūrybine 

veikla. 

2021-05 Koncertas: 

 „Pasitinkant vasarą“. 

  

Vilma Valiukienė Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Vokalinio 

instrumentinio 

ansamblio 

„Mozaika“  

mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai 

svečiai. 

 2021-05 

 

Koncertas: 

„Pavasario garsų aidai“. 

Virginija Puronienė Menų mokykla Ansamblio 

„Natos“ 

mokiniai, 

mokinių tėvai, 

svečiai. 

2021-05 Akcija „SUSTOK-

PAGALVOK-PADARYK  

gerą darbą“ 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Individualios ir 

nuotolinės erdvės. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

2021-05 Dviračių žygis  Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Kurtuvėnų 

regioninis parkas. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Birželis, liepa, rugpjūtis  

2021-06/07 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

12-tokų išleistuvės. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

Šiaulių jaunimo 

centras (Vytauto 

103A) 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija 

šauni“ mokiniai 

2021-06 Festivalis: 

Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros šėlsmas“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Vieta derinama Baltijos šalių 

vaikų ir jaunimo 

kolektyvai 

2021-06 Vasaros poilsio stovykla 

„Trys dienos, dvi naktys 

Virvytėje“. 

Vilma Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Mažeikių r., 

Užventės k., 

Virvytės g. 31.  

Šiaulių menų 

mokyklos 

mokiniai 

2021-06 Šventė „Metų geriausieji“. Vilma Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Derinama Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-06/09 Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

saugaus eismo tema „Būki 

kelyje budrus“. 

Solveiga Bugienė Menų mokykla  Šiaulių miesto 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2021-06 Praktinis – motyvacinis  

seminaras 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

2021-08 Vasaros šokio  stovykla 

Visagine. 

Daina Svirskytė Visagino 

akrobatikos 

sporto mokykla 

Baleto ir 

gimnastikos 

studijos 

„Linksmosios 
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pėdutės“ 

mokiniai. 

2021-08 Vasaros poilsio dienos 

stovyklos. 

Vilma Ptašinskienė, 

Jovita Gendvilė 

 

Menų mokyklos 

klubas 

„Kibirkštis“, 

Menų mokykla. 

Šiaulių miesto 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai 

2021-08 Vasaros stovykla ,,Augame 

kartu su teatru”. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta bus 

patikslinta 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija 

šauni“ mokiniai. 

2021 m.   

rugpjūtis–

rugsėjis 

Šiaulių menų mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda mieste. 

Daiva 

Dominauskienė, 

dailės ir technologijų 

mokytojų  

metodinės grupės 

nariai 

Miesto parodų 

vitrinos 

Menų mokyklos  

mokiniai. 

Rugsėjis 

2021-09 XIII Tarptautinis teatrų 

festivalis „Baltoji varnelė“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

organizacinė darbo 

grupė 

Šiaulių 

valstybinis 

dramos teatras, 

Šiaulių kultūros 

centras, Šiaulių 

menų mokykla, 

Šiaulių miesto 

erdvės 

Lietuvos ir 

užsienio teatro 

kolektyvai. 

2021-09/12 Mados ir teatro studija 

,,Mūza“ 

Rudens – žiemos madų 

kolekcijos kūrimas ir 

pristatymas. 

Daiva Rozgaitė – 

Udrienė,  

Laura Pikelienė 

Menų mokykla, 

 miesto renginiai. 

Menų mokyklos, 

miesto mokiniai, 

mokytojai, 

mokinių tėveliai. 

2021-09/11 Saugaus eismo mokymo 

akcija pirmokams „Saugiai į 

mokyklą, saugiai į namus“. 

Solveiga Bugienė,  

Aidas Steponaitis  

Menų mokyklos 

klubas 

„Kibirkštis“, 

Menų mokykla. 

Šiaulių miesto 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2021-09 Išvyka į atvirą Druskininkų 

jaunimo centrą. 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Druskininkų 

atviras jaunimo 

centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

savanoriai, atviro 

Druskininkų 

jaunimo centro 

dalyviai. 

2021-09 Praktinis - motyvacinis 

seminaras 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai. 

Spalis 

2021-10-01–

03 

Pilietinė akcija – praleisk 

savaitgalį su seneliais ar 

pagyvenusiai kaimynais 

„Dalinuosi savo džiugesiu”.   

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

Menų mokyklos 

bendruomenė: 

vaikai, seneliai, 

darbuotojai, tėvai. 
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dalyvaujančio 

erdvė 

2021-10 Menų mokyklos darbuotojų 

kūrybinių darbų paroda  

„Tai, ką sukuria širdis“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Menų mokyklos 

darbuotojai. 

2021-10 Meninės raiškos užsiėmimai 

mokinių seneliams. 

Vilma Račkauskienė

  

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokinių seneliai 

2021-10-28 

/ 

2021-11-25 

Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių   ir 

mokytojų kūrybinių darbų 

paroda „Tapyk pagal 

dailininkus“. 

Daiva 

Dominauskienė 

Menų mokykla Lietuvos švietimo 

ir ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-10 Neformaliojo švietimo ir 

ugdymo įstaigų respublikinė 

konferencija: 

„Kūrybiškumą skatinančių 

veiklų organizavimas 

neformaliojo ugdymo 

įstaigose“. 

Sigita Statkienė, 

org. grupė 

Menų mokykla Neformaliojo 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokytojai. 

2021-10 Meno mokykla naujų narių 

krikštynų šventė „PIATIK“. 

Vilma Ptašinskienė, 

Jovita Gentvilė, 

org. grupė. 

Tikslinama Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-10 Išvyka į atvirą Palangos 

jaunimo centrą. 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Palangos atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai, 

savanoriai, atviro 

Palangos jaunimo 

centro dalyviai. 

2021-10 Nuotolinis protmūšis per 

kahoot (rėmėjai Šiaulių 

miesto policija) 

Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė 

Facebook erdvė -  

Šiaulių atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai 

ir kiti 

suinteresuoti 

asmenys. 

Lapkritis 

2021-11-05 „Pyragų mugė“, renginys 

skirtas Tarptautinei pyragų 

dienai paminėti. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų 

mokykla/Parkas/

Miesto bulvaras 

Menų mokyklos 

bendruomenė ir 

buvę Menų 

mokyklos 

darbuotojai 

2021-11-16 Pilietinė akcija „Tarptautinė 

tolerancijos diena“. 

 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

namai. 

Menų mokyklos 

mokiniai. 
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2021-11-30 Spalvoto meduolio diena. 

 

Rasa 

Smagurauskienė 

 

Menų mokykla Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-11 Kalėdinis konkursas.  Laura Norbutienė, 

Justina Krištopaitytė, 

Savanorė Jolita 

Mykolaitytė. 

 

Facebook erdvė -  

Šiaulių atviras 

jaunimo centras. 

Šiaulių menų 

mokyklos 

struktūrinio 

padalinio „Šiaulių 

atviras jaunimo 

centras“ dalyviai 

ir kiti 

suinteresuoti 

asmenys. 

Gruodis 

2021-12-01–

24 

Menų mokyklos „Advento 

kalendorius“. 

Jovita Gendvilė, 

Vilma Ptašinskienė 

Menų mokyklos 

Facebook 

paskyra, 

internetinė 

svetainė ir 

kiekvieno 

dalyvaujančio 

kolektyvo 

patalpos. 

Menų mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai. 

2021-12 Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių  

kūrybinių darbų paroda 

„Linksmųjų besmegenių 

šalyje“. 

Jūratė Gricienė Menų mokykla Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2021-12-07– 

2021-12-24 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Žiemos pasaka“. 

 

Vilma Ptašinskienė Menų mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Kibirkštis“ 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos mokiniai. 

2021-12 Sportinių šokių kolektyvo 

„Šiaulių Volta“ kalėdinis 

vakaras. 

 

Birutė Malinauskienė Baras „Pegasas“ Sportinių šokių 

kolektyvo „Šiaulių 

Volta“ mokiniai, 

mokinių tėveliai. 

2021-12 Kalėdiniai renginiai „Kalėdų 

stebuklai“. 

 

Vilma Račkauskienė Menų mokykla Šiuolaikinių šokių 

kolektyvo „Asorti“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, svečiai. 

2021-12 Varžybos „Nykštukų 

Kalėdos“. 

 

 

 

Valdas Bytautas Menų mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„Svingas“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, svečiai. 

2021-12 Konkursas: 

Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo populiariosios 

muzikos festivalis-konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2021“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Šiaulių kultūros 

centras 

Baltijos šalių vaikų 

ir jaunimo 

vokaliniai 

kolektyvai, grupės, 

solistai, svečiai, 

miestiečiai. 

2021-12 

 

Koncertas: 

-          ,,Nykštukų Kalėdos“; 

-         ,,Skambančios Kalėdos“ 

 (pagal amžiaus grupes) 

Simas Aleknavičius, 

Justina Šiupinytė 

 

Menų mokykla, 

Menų mokyklos 

teatro studija 

„Kompanija 

šauni“ (Vytauto 

g. 103A) 

Gitaros ir 

dainavimo studijos 

mokiniai, mokinių 

tėvai, svečiai. 
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Programa sudaryta, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pasiūlymus.  

 

7. DARBAS SU TĖVAIS  
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

periodiškumas 

Atsakingi 

1.  Tėvų susirinkimai būreliuose, kolektyvuose, 

studijose, ansambliuose, grupėse. 

2 kartus per 

mokslo metus 

Mokytojai 

2.  Individualūs pokalbiai, konsultacijos, informacijos 

pateikimas apie mokinių pasiekimus. 

Nuolat  Mokytojai 

3.  Informacijos pateikimas Menų mokyklos stenduose 

(nuotraukų ekspozicijos apie tėvų, mokinių ir 

mokytojų bendrus renginius). 

Nuolat  Daiva Dominauskienė 

4.  Tėvų dalyvavimas mokyklos savivaldoje (mokyklos 

tarybos, mokytojų atestacijos posėdžiuose). 

Nuolat  Kęstutis Šaltis 

5.  Tėvų ir mokytojų artimas bendradarbiavimas, 

aiškinantis vaiko užsiėmimų nelankymo priežastis. 

Pagal poreikį  Mokytojai 

6.  Tėvų anketavimas – duomenų mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimui surinkimas ir apibendrinimas. 

2021-02  Mokytojai 

7.  Edukacinė veikla mokinių tėveliams: 

„Diena be vaikų Menų mokykloje“. 

2021-04 Mokytojai 

8.  Atvira pamoka Menų mokyklos mokiniams, 

mokinių tėveliams „Pavasario gėlės“.  

2021-04 

  

Rasa Smagurauskienė 

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

2021 m.  

05 mėn. 

11 mėn. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

10.  Atviros pamokos tėveliams: 

Šokių studija „Linksmosios pėdutės“,  

Sportinių šokių klubas „Svingas“, 

Sportinių šokių kolektyvas „Šiaulių Volta“, 

Šiuolaikinių kolektyvas „Asorti“ 

Pagal poreikį 

6 k. 

8 k. 

4 k. 

6 k. 

 

Daina Svirskytė, 

Valdas Bytautas, 

Birutė Malinauskienė, 

Vilma Račkauskienė 

11.  Šventiniai, tradiciniai muzikinių kolektyvų 

koncertai, renginiai, skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei 

Tėvo dienai paminėti. 

 

2021-05/06  

2021-12  

 

Mokytojai 

12.  Būrelių, kolektyvų, studijų, ansamblių, tėvų aktyvo 

bendras susirinkimas: 

1. Menų mokyklos ugdymo plano 2021–2022 m. m. 

pristatymas. 

2. Menų mokyklos 2022–2024 metų strateginio 

veiklos plano pristatymas. 

3. Ūkinės-finansinės padėties įstaigoje aptarimas. 

4. Pagrindinių dokumentų, susijusių su neformaliuoju 

vaikų švietimu aptarimas. 

5. Tėvų rinkimas į mokyklos tarybą. 

8. Kiti klausimai. 

 

2021-12 Kęstutis Šaltis, 

Vilma Ptašinskienė 

Danguolė Masiulienė  

 

 

 

 

 

2021-12 Koncertas:  

„Skambančios Kalėdos“.             

Virginija Puronienė Menų mokykla Ansamblio „Natos“ 

mokiniai, mokinių 

tėvai, svečiai. 
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8. BENDRADARBIAVIMAS 

 

Įstaiga bendradarbiauja su:  

 

- Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, Tauragės 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 kultūros centru, Dailės mokykla, Šiaulių 

apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka, Šiaulių „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“, „Dainelė“, „Gintarėlis“. 

 

9. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

- Programai įgyvendinti bus skiriama 656,53 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto. 

- Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų lėšų – 47,0 tūkst. Eur. 
 

 

 

__________________________      
 

http://www.savb.lt/lt/
http://www.savb.lt/lt/
http://www.ausrosmuziejus.lt/
http://salkauskis.lt/
http://www.juventa.lt/
http://rasosp.lt/
http://salduve.lt/
http://medelynoprogimnazija.lt/
https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/
http://kregzdute.mir.lt/
http://kregzdute.mir.lt/

