PATVIRTINTA
Lazdijų meno mokyklos direktoriaus
2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. LMMV1- 15

LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI INFORMACIJA
Lazdijų meno mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio muzikos, dailės ir šokio ugdymo programos, neformalaus suaugusiųjų ir
vaikų ugdymo programos. Mokosi 411 mokinių.
Lazdijų meno mokyklos veiklos planas (toliau – planas) parengtas kalendoriniams 2020 metams, atsižvelgus į Lazdijų rajono savivaldybės 20202022 metų strateginį planą, bendruomenės poreikius, švietimo politiką.
Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ keliami švietimo ir mokymo tikslai: veikli, solidari, besimokanti
visuomenė, orientacija į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą, veiksmingos visą gyvenimą sistemos kūrimas, visų besimokančių asmenų
gabumus atskleidžiančių programų kūrimas.
Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje keliami tikslai: didinti mokytojų profesionalumą; puoselėti partnerystę, įsivertinimu ir
duomenų analize grįstą švietimo kokybės kultūrą; plėtoti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
Planą įgyvendins mokyklos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai), mokyklos savivaldos institucijos. Prie plano
įgyvendinimo prisidės socialiniai partneriai. Veiklos planą parengė Lazdijų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. LMMV154 patvirtinta darbo grupė.
Mokyklos 2020 metų veiklos planas suderinamas su mokyklos taryba ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
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Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą pasiekti numatyti tikslai ir uždaviniai:
Lazdijų meno mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo 130 renginių, koncertų, iš kurių pati mokykla ir jos skyriai Veisiejuose, Seirijuose,
Krosnoje, Šeštokuose organizavo 55. Dailės skyriaus mokytojai su mokiniais dalyvavo 36 dailės darbų parodose, iš kurių 28 pačių organizuotos.
Organizuotos 7 išvykos į teatrus, koncertus, muziejus ir įvairias edukacijas.
Lazdijų meno mokyklos auklėtiniai dalyvavo 24 tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose. Kuriuose pelnyta: 1 Grand
Prix, 9 – I vietos, 3 – II vietos, 3- III vietos, 9 laureatų diplomai ir nominacija už sceninį įvaizdį. Mokiniai dalyvavo 4 rajoniniuose konkursuose. Kuriuose
pelnytos: 5 – I vietos, 5 – II vietos, 3 – III vietos, 4 laureatai.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų meno mokyklos Šeštokų skyriuje ankstyvojo amžiaus mokiniai (nuo 6-rių metų) turi galimybę mokytis pagal
ankstyvojo ugdymo programą. Mokosi 14 mokinių, dirba dvi mokytojos. Mokoma dailės ir muzikos.
Lazdijų meno mokykloje siekiant ugdymo patrauklumo ir prieinamumo mokiniai muzikuoja įvairios sudėties ansambliuose (2019 metais gitaros
ir saksofono klasės mokiniai, smuikininkai ir akordeonistai susibūrė į ansamblį, fortepijoniniai trio paruošė koncertinius numerius).
Lazdijų rajono savivaldybei skyrus finansavimą, Lazdijų meno mokykla sėkmingai įgyvendino dvi tęstinio suaugusiųjų meninio ugdymo
programas (vilnos vėlimo ir dekupažo), kuriose sėkmingai mokėsi 12 Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.
Sėkmingai organizuoti du respublikiniai renginiai (IX jaunųjų pianistų konkursas ,,Allegro“ 2019-04-12 ir 2019-04-18 vaikų ir jaunimo
ansamblinio dainavimo konkursas – festivalis ,,Mes – tai muzika“), kartu su akordeonistų asociacija organizuotas V tarptautinis sąskrydis ,,Su meile
akordeonui“ 2019-05-30–2019-06-02).
Sėkmingai įgyvendintos Lazdijų rajono savivaldybės finansuojamos programos: Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos tęstinis
projektas ,,Šoks tėvelis suktinį“ 2019 m. lapkričio-gruodžio mėn., Vaikų vasaros poilsio tęstinė programa ,,Mažoji kūrybos paletė“ 2019 m. birželio mėn.
2019 metais pirmą kartą prisijungėme prie iniciatyvos ,,Atverkime duris vasarai“, birželio mėnesio 25-27 dienomis buvo organizuota dienos vasaros
stovykla ,,Kūrybinė mozaika“.
Gerinant mokymosi sąlygas nupirktas pianinas, koncertinis akordeonas, gitara, smuikas, įgarsinimo aparatūra, molbertai. Nupirkus tris
muzikines programas ,,Sibelijus“, Lazdijų meno mokyklos Veisiejų skyriaus mokytojai pradėjo jomis naudotis pamokose bei aranžuojant įvairiausius
muzikinius rinkinius mokiniams.
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Vyko įvairiausios veiklos kitose aplinkose: 2019-05-09 dailės skyriaus mokiniai dalyvavo Exlibrio kūrimo dirbtuvėse Lazdijų viešojoje
bibliotekoje, meistriškumo pamokos akordeono skyriaus mokiniams V tarptautinio sąskrydžio ,,Su meile akordeonui“ metu 2019-05-30–2019-06-02,
2019-06-14 dailės pleneras Veisiejuose, 2019-09-13 vakaronė – koncertas Metelių regioniniame parke, 2019-09-25 meninės kalvystės mokinių pamokos
Druskininkuose, 2019-11-27 suaugusiųjų skyriaus mokinių edukacija Alytaus amatų centre.
Organizuoti ir dalyvauta mokyklos ir kitų įstaigų organizuojamuose tautiniuose, patriotiniuose renginiuose, skirtuose Vasario 16 - tai, Kovo 11tai, Kalniškės mūšio, Baltijos kelio sukaktims atminti. Minint kompozitoriaus J. Naujalio 150 - ąsias gimimo metines, Lazdijuose (2019-03-27) ir Veisiejų
skyriuje (2019-04-09) organizuoti renginiai.
Buvo organizuoti du seminarai mokyklos bendruomenei: 2019-02-21 Gabrielės Kondrotaitės ,,Pamokos planavimas menų mokykloje“ ir 201910-30 Lauros Dubosaitės ,,Mokinių atmintis ir dėmesys: lūkesčiai ir realybė“. Vienas mokytojas įgijo gitaros vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją.
Mokykloje nuolat buvo vykdoma ugdymo proceso stebėsena: stebimos pamokos, mokinių atsiskaitymai, koncertai ir kita mokytojų, mokinių
veikla. Dauguma mokytojų tobulino dalykinę ir profesinę kompetenciją, atsižvelgdami į skyriaus ir individualų kvalifikacijos tobulinimosi poreikį: per
metus dalyvavo 93 dienas kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Lazdijų meno mokyklos mokytojai dalyvavo 12 respublikinių ir rajoninių konkursų vertinimo komisijos darbe.
Parengtas ir aptartas Lazdijų meno mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Siekdami įgyvendinti rodiklį ,,Kolega
– kolegai“, kurio metu mokytojų mainai stiprino išmokimo ir mokymo galimybes, visi mokytojai 100 procentų stebėjo bent vieną kolegos pamoką ir
teikė grįžtamąjį ryšį.
Organizuota metodinė - koncertinė išvyka ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko A. Sodeikos meno mokykla (2019-04-16 Lazdijų
meno mokyklos mokytojai ir mokinai koncertavo Jurbarko A. Sodeikos meno mokykloje, 2019-05-20 Lazdijuose organizuotas jurbarkiečių koncertas).
Aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais organizuoti ne tik kiekvieno mokytojo kalėdiniai koncertai, dailės peržiūros – tėvų susirinkimai, bet ir
atviros pamokos, viktorinos tėvams ir mokiniams (I ir III klasės muzikos skyriaus mokiniams ir jų tėvams 2019-03-12 ir 2019-10-17 , I klasės dailės
skyriaus mokiniams ir jų tėvams 2019-11-06, vilnos vėlimo edukacija, piniginių, apyrankių gamyba su dailės skyriaus mokinių tėvais Lazdijų krašto
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muziejuje 2019-06-13), ,,Atvirų durų savaitė“ 2019-05-06-10. Originaliai, kūrybingai paminėtas Lazdijų meno mokyklos dailės skyriaus 30-čio
jubiliejus.
Dalyvauta Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių Veisiejuose ir Kapčiamiestyje, Lazdijų kultūros centro ir jo padalinių Veisiejuose,
Kučiūnuose, Dumblyje, Krosnoje, Šeštokuose, Seirijuose, Teizuose, Lazdijų viešosios bibliotekos ir jos padalinių Teizuose, Seirijuose, Lazdijų švietimo
centro, Lazdijų ligoninės, Lazdijų turizmo informacinio centro, mokyklų - darželio Vyturėlis ir Kregždutė, Motiejaus Gustaičio, Šeštokų mokyklų,
Veisiejų ir Metelių regioninio parko, Vidzgailų, Avižienių ir Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenių, Lazdijų, Veisiejų ir Kapčiamiesčio senelių namų,
Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro ,,Židinys“, asociacijos ,,Spindulys" ir kt. veiklose.
Nuolat mokyklos veikla pristatoma internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Lazdijų meno mokyklos facebook paskyroje per 2019
metus paskelbti 225 informaciniai įrašai. Apie mokyklos veiklą dažnai publikuojami straipsniai rajoninėje spaudoje.
Lazdijų meno mokyklą baigė 36 mokiniai, kuriems buvo įteikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimai.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Lazdijų meno mokyklos 2020 metų veiklos planas atitinka Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra“
strateginį tikslą - „Užtikrinti kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą“. 2020 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės
2020 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos prioritetus.
III. PRIEMONĖS
Planas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano Švietimo programos uždavinius ir priemones: švietimo vadybos
tobulinimas, mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas, mokinių saugumo, pamokų lankomumo ir gero mikroklimato mokykloje užtikrinimas.
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IV. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eil.

Tikslas

Tikslo pasiekimo vertinimo

Nr.

kriterijus, mato vienetas ir
reikšmė

1.

Mokykloje patikslintų ir

Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui
realizuoti individualius gebėjimus.

koreguotų ugdymo programų
skaičius, 4.
Kvalifikaciją patobulinusių
mokytojų dalis, 90 proc.

1.1.

Uždavinys. Nuolat atnaujinti esamas ir kurti naujas mokymo programas, atsižvelgiant į ugdytinių ir bendruomenės kintančius
poreikius.
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas Asignavimai

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
1.1.1. Metodinėse grupėse aptarti ir

(tūkst. Eur)

Per metus peržiūrimų ir koreguojamų

Direktorė, direktoriaus

Iki 2020 m. rugsėjo

Asignavimai

koreguoti FŠPU ir NU ugdymo

bei naujų ugdymo programų skaičius

pavaduotoja ugdymui,

1 d.

darbo

programas, kurios turi atitikti

4.

Metodinės grupės

ugdytinių gebėjimus ir poreikius.
Naujų ugdymo programų
tvirtinimas.

užmokesčiui
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1.1.2. Ugdymo planų ir metinių veiklos

Parengtas ugdymo ir veiklos planas.

planų įgyvendinimas.

1.2.

Direktorė,

Ugdymo planas iki

Asignavimai

direktoriaus

2020 m. rugpjūčio

darbo

pavaduotoja ugdymui,

31 d., veiklos planas

užmokesčiui

metodinių grupių

– iki 2020 m.

vadovai

gruodžio 31 d.

Skyrių mokytojai

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo

Uždavinys. Stiprinti mokytojų metodinę veiklą.

1.2.1. Integruotų edukacinių –
pažintinių projektų, papildančių

Mokykloje įgyvendintų projektų
skaičius ≥ 2.

pamokų turinį, kūrimas ir

užmokesčiui

įgyvendinimas.
1.2.2. Metodinių darbų, mokymo (si)
priemonių rengimas.

Metodinių darbų, mokymo (si)

Besiatestuojantys

Iki 2020 m.

Asignavimai

priemonių skaičius ≥3.

mokyklos mokytojai,

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

mokytojai
metodininkai ir
ekspertas
1.2.3. Seminarų, kursų, mokymų
organizavimas.

Seminarų, kursų, mokymų skaičius

Direktorė

≥3.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

1.2.4. Mokytojų atestacijos programos
įgyvendinimas.

Parengta atestacijos programa.

Direktoriaus

Iki 2020 m.

Asignavimai

Naujai atestuotų pedagogų ≥ 1.

pavaduotoja ugdymui,

gruodžio 31 d.

darbo

mokytoja, ketinanti
atestuotis

užmokesčiui
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1.2.5. Kryptingas kvalifikacijos
tobulinimas.

Ne mažiau kaip tris dienas per metus

Skyrių mokytojai

kvalifikaciją tobulinusių pedagoginių

Iki 2020 m.

1080

gruodžio 31 d.

darbuotojų dalis 90 proc.
1.3.

Uždavinys. Individualios mokinio pažangos kokybės vertinimas.
Pradinio ugdymo mokinių dalis,

Direktorė, direktoriaus

Iki 2020 m.

Asignavimai

mokinio pasiekimų ir pažangos

turinti pasiekimų ir pažangos

pavaduotoja ugdymui,

gruodžio 31 d.

darbo

aplanką.

aplankus 20 proc.

Metodinės grupės

Individualių susitikimų su tėvais

Visi mokytojai

1.3.1. Parengti pradiniame ugdyme

1.3.2. Organizuoti individualius tėvų

2.

(globėjų) susitikimus aptariant

aptariant mokinių pažangą dalis ≥ 60

mokinių pažangą.

proc.

Tikslas. Mokyklos, kaip aktyvios ir atviros bendruomenės meninių
kompetencijų ugdymas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą.

užmokesčiui
Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

Padidės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių skaičius,
dalyvaujančių edukacinėse veiklose, 5 proc.
Padidės mokinių skaičius, dalyvaujančių koncertuose, parodose,
konkursuose 10 proc.
Padidės mokyklos organizuojamų profesionalių atlikėjų
renginių skaičius 5 proc.
Padidėja mokinių tėvų įsitraukiančių į mokyklos veiklą dalis, 10
proc.

2.1.

Uždavinys. Aktyvinti mokyklos mokinių, meninių kolektyvų koncertinę, konkursinę veiklą.
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2.1.1. Edukacinės veiklos ikimokyklinio Edukacinių veiklų ikimokyklinio ir
ir pradinio ugdymo ugdytiniams.

Visi mokytojai

pradinio ugdymo ugdytiniams

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo

skaičius ≥ 4.
2.1.2. Dalyvavimas rajono, šalies,
tarptautiniuose konkursuose,

Rajoninių, respublikinių, tarptautinių

užmokesčiui
Visi mokytojai

konkursų, festivalių skaičius ≥ 25.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

festivaliuose.
2.1.3. Naujos sudėties kolektyvų
telkimas projektams, koncertams,

Naujos sudėties kolektyvų skaičius ≥

Visi mokytojai

2.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

festivaliams.
2.1.4. Koncertų, parodų organizavimas
mokykloje ir įvairiose erdvėse.

Koncertų, parodų mokykloje ir

Visi mokytojai

įvairiose erdvėse skaičius ≥ 60.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

2.2.

Uždavinys. Užtikrinti mokyklos organizuojamų renginių tęstinumą ir naujų projektų iniciavimą.

2.2.1. Kalėdinių koncertų, parodų ciklo
,,Šv. Kalėdų belaukiant“

Koncertų, parodų – susirinkimų,

Visi mokytojai

organizuotų tėvams skaičius ≥ 20.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

organizavimas.
2.2.2. Konkursų, festivalių,
konferencijų, organizavimas.

Tradicinių ir naujų konkursų,

Darbo grupės

festivalių, konferencijų skaičius ≥3.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

2.2.3. Organizuoti profesionalių atlikėjų
renginius.

Organizuotų profesionalių atlikėjų
renginių skaičius ≥3.

Administracija,
Skyrių mokytojai

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui
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2.3.

Uždavinys. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą organizuojant renginius su socialiniais partneriais ir bendruomene.

2.3.1. Išvykos į kitas šalies meno
mokyklas.

Išvykų į kitas šalies meno mokyklas
skaičius ≥2.

Direktorė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo
užmokesčiui

2.3.2. Bendradarbiavimas su kitų šalies
ar užsienio ugdymo įstaigų

Bendrų edukacinių projektų skaičius

Visi mokytojai

≥2.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d.

darbo

metodinėmis grupėmis, rengiant

užmokesčiui

bendrus edukacinius projektus.
2.3.3. Taikyti įvairesnes bendravimo ir
bendradarbiavimo formas su

Dalyvaujančių tėvų (globėjų)

Visi mokytojai

renginiuose dalis ≥60 proc.

Iki 2020 m.

Asignavimai

gruodžio 31 d

darbo

tėvais (globėjais).
3.

užmokesčiui

Tikslas. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas, puoselėjimas.

Atnaujinta kompiuterinė įranga, 10 proc.
Mokytojų, patobulinusių IKT kompetencijas padidės 20 proc.
Bus aktyvesnė mokytojų metodinė veikla: metodiniai
susitikimai vyks ir nuotoliniu būdu, veikla suaktyvės 10 proc.

3.1.

Uždavinys. Mokymo (si) priemonių modernizavimas.

3.1.1. Atnaujinta kompiuterinė įranga.

Įsigytų nešiojamų ir planšetinių
kompiuterių skaičius ≥ 3.

3.1.2

Interaktyvus ekranas.

Įsigytų interaktyvių ekranų skaičius
1.

Direktorė,
Ūkvedys

Iki 2020 m.

Direktorė,
Ūkvedys

Iki 2020 m.

2 000

gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.

3 700
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3.1.3. Muzikos instrumentų

Įsigytų instrumentų skaičius ≥4.

atnaujinimas.
3.2.

Direktorė,
Ūkvedys

Iki 2020 m.

Direktorė,
Ūkvedys

Iki 2020 m.

Biudžeto lėšos,

gruodžio 31 d.

2 procentų

12 000

gruodžio 31 d.

Uždavinys. Veiksmingas IKT taikymas ugdymo (si) procese.

3.2.1. Naujų kompiuterinių programų
įsigijimas.

Įsigytų kompiuterinių programų
skaičius 1.

lėšos
3.2.2. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo
IKT kursų, seminarų

Organizuotų kvalifikacijos kėlimo

Direktorė

IKT kursų, seminarų skaičius 1.

Iki 2020 m.

1080

gruodžio 31 d.

organizavimas.
3.2.3. Metodinių grupių susirinkimų

Nuotolinių susirinkimų skaičius 4.

nuotoliniu būdu organizavimas.

Administracija,

Iki 2020 m.

Asignavimai

Metodinių grupių

gruodžio 31 d.

darbo

vadovai

užmokesčiui

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Už 2020 m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai.

PRITARTA
Mokyklos tarybos 2020 01 30 d. posėdžio Nr. 1 sprendimu

________________

