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ŠILALĖS MENO MOKYKLOS 2020–2021  MOKSLO METŲ  

VEIKLOS PLANAS 

 

I. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2020–2021 mokslo metais  Šilalės meno mokykloje mokosi 576 mokiniai:   

1.1. mokyklos klasėse: Kvėdarnos klasėje (chorinis dainavimas) 27 mokiniai; dirba 4 

mokytojai; Kaltinėnų (chorinis dainavimas – 27, fortepijonas – 1) – 28 mokiniai; dirba 3 mokytojai; 

Laukuvos (dailės klasė – 22, kanklių klasė – 15, akordeonas – 8, fortepijonas – 17, pučiamieji 

instrumentai – 12) –74 mokiniai; dirba 7 mokytojai; Pajūrio (dailė – 13, chorinis dainavimas – 25, 

pučiamieji instrumentai – 2, fortepijonas – 2) – 42 mokiniai; dirba 5 mokytojai.  

1.2. pagal ugdymo programas: akordeono – 17, kanklių – 15, fortepijono – 60, smuiko –

11, pučiamųjų – 35, mušamųjų – 11, gitaros – 12, dailės – 138, choreografijos – 183, dainavimo 

(solinio – 10, chorinio – 84) –94 mokiniai. Iš bendro mokinių skaičiaus 53 mokiniai mokosi dviejų 

ir daugiau mokomųjų dalykų.  

2. Mokykloje dirba 35 mokytojai, iš jų 3 mokytojai ekspertai, 12 mokytojų 

metodininkų, 14 vyr. mokytojų, 3 mokytojai, 3 neatestuoti mokytojai. 

3. Mokykla atvira visuomenei: koncertuoja svečiai iš kitų Lietuvos, kitų šalių meno 

ugdymo bei kultūros įstaigų, organizuojamos parodos, ekskursijos, dalyvaujama respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose bei projektuose.  

Mokyklos bendruomenė telkiasi dalyvaujant tradicinėse meno mokyklos ir miesto 

šventėse, konkursuose, koncertuose. Dalis renginių vyksta Šilalės rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre. Mokyklos ugdytiniai atstovauja ir garsina 

mokyklą šalies ir tarptautiniuose muzikos, dailės, šokių konkursuose, projektuose ir pasiekia aukštų 

įvertinimų įvairiuose meno renginiuose Lietuvoje ir užsienyje: mokyklos kolektyvai yra nuolatiniai 

respublikinių, apskrities ir savivaldybės dainų švenčių dalyviai, meno mokyklos mokiniai ir 

mokytojai koncertuoja įvairiuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, taip pat 

nesuskaičiuojami laimėjimai respublikiniuose piešinių, muzikos konkursuose ir projektuose.           

Surengtos mokinių ir jų mokytojų dailės darbų parodos Šilalės rajono savivaldybėje (per metus 

atnaujinamos), Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, Šilalės švietimo pagalbos centre, Šilalės 

rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Mokyklos absolventų darbai puošia Šilalės rajono 

savivaldybę, mokinių ir mokytojų kūrybiniai darbai dovanojami garbiems miesto ir mokyklos 

svečiams iš Lietuvos ir užsienio šalių.  

XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 

muzikos instrumentais regioniniame ture klarneto klasės mokinys tapo finalistu; 

Šilalės meno mokyklos Laukuvos klasės tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo 

tradiciniame XVIX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų 

festivalyje „Trimitatis“; 

Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse Rumunijoje „Rudens spalvos“ diplomantais tapo 5 

mokiniai 2 – I vietos ir 3 II vietos; 

Tarptautiniame mokinių piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse „30 metų kartu su 

laisve“ 1 mokinio pelnyta II vieta savo amžiaus grupėje; 

Tarptautinio piešinių konkurso Makedonijoje, viena mokinė tapo diplomante; 

Lietuvos vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų  konkurso „Pažink gamtą“ laureatais  

tapo 3 mokiniai; 
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Tarptautinio FAI piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“  vienas mokinys tapo 

diplomantu; 

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Pravėriau vario vartelius“ viena mokinė 

I vietos laimėtoja;  

Nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ 2 mokinės tapo laureatėmis; 

      Respublikiniame virtualiame piešinių konkurse ,,Įveikime pandemiją“ 1 mokinys II 

vietos laureatas; 

Respublikiniame konkurse „Knygų namų šviesa“ 1 mokinė tapo laureate; 

Tautinių šokių kolektyvas „Lokysta“, mergaičių grupė – artistiškiausios konkurso šokėjų 

grupės diplomantės respublikiniame konkursiniame festivalyje „Aguonėlė 2019“ Vilniuje; 

Surengtos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų parodos Šilalės rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje, Šilalės Vlado Statkevičiaus krašto muziejuje, Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazijoje, bibliotekoje. 

Mokyklos mokytojai aktyviai dalyvavo meninėje, edukacinėje veikloje – rengė mokinių 

parodas, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose.  

Mokyklos mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei 

reprezentuoja mokyklą savo veikla ir kūriniais mieste, rajone ir respublikoje.  

4. Mokykla turi natų, muzikinės literatūros, muzikinių įrašų, kopijavimo aparatus, geros 

būklės muzikos instrumentus. Tačiau jaučiamas naujų, šiuolaikinių leidinių, ypač lietuviškos 

muzikinės, dailės literatūros trūkumas. 

5. Mokyklos kompiuterizavimas ir informacinių technologijų diegimas: mokykloje yra 14 

kompiuterių, internetas, 3 televizoriai (projekciniai ekranai), 3 multimedijos įrenginiai, į pamokas 

kviečia elektroninis skambutis. Atsiranda vis daugiau kompiuterinių mokomųjų muzikos programų, 

tačiau lėšų trūkumas neleidžia visiškai kompiuterizuoti mokomųjų dalykų klasių. 

6. Mokykla bendradarbiauja su rajono mokyklomis, Šilalės rajono savivaldybės kultūros 

centru, Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Lietuvos muzikų sąjunga, Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorija, kitų miestų meno ir muzikos mokyklomis ir t. t. 

 

II. SKYRIUS 

PTGP ANALIZĖ 

 

Privalumai Trūkumai 

1. Regiono ir miesto kultūros židinys 

2. Laisvas  meninio ugdymo programų 

pasirinkimas 

3. Patogaus tvarkaraščio sudarymas mokiniams 

4. Kvalifikuotas, kūrybingas, profesinę darbo 

patirtį turintis  pedagoginis personalas 

5. Mokykla save ir savo mokytojus  

reprezentuoja spaudoje, aktyviai dalyvauja 

rajoniniuose apskrities ir respublikos, užsienio 

kultūriniuose projektuose ir renginiuose 

6. Lanksti mokesčio už mokslą sistema 

1. Šokio klasėms trūksta patalpų 

2. Trūksta lėšų mokymo klasių 

kompiuterizavimui ir šiuolaikiškam mokymui 

3. Nepakankama lietuviškos muzikinės, dailės 

mokomosios literatūros pasiūla. 

4. Reikalingas mokyklos vidinių erdvių 

pritaikymas neįgaliesiems 

5. Nepakankama platesnio turinio dalykinių 

programų (kompiuterinė grafika, 3D 

modeliavimas, kompiuterinis muzikavimas) 

pasiūla ir joms įgyvendinti reikiama materialinė 

bazė 

Galimybės Pavojai 

1. Augant šalies ekonomikai didės lėšos, 

skiriamos švietimo įstaigoms 

2. Išsaugodama atitinkamą mokinių skaičių ir jį 

didindama mokykla turi galimybę gauti daugiau 

lėšų  mokymo priemonių įsigijimui, darbuotojų, 

tėvų ir viso rajono mokinių  skatinimui bei 

užimtumui. 

3. Vykdydama ilgalaikę programą, parengtą 

pagal švietimo ministro patvirtintus 

1. Rajono gyventojų gimstamumo mažėjimas, 

mokinių skaičiaus mažėjimas bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

2. Dažna švietimo reformų kaita, švietimo 

finansavimo nestabilumas. 

3. Tėvų nepakankamas dėmesys meniniam vaikų 

ugdymui-neatsakingas mokslo meno mokykloje 

pasirinkimas. 

4. Didėjantys moksleivių mokymosi krūviai 
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programinius reikalavimus bei ugdymo planus, 

mokykla gali suteikti aukštesnio lygio menines 

moksleivių kompetencijas. 

4. Plėsti programų pasiūlą ir teikti neformaliojo  

ikimokyklinio ir suaugusiųjų ugdymo paslaugas 

5. Tikslingi ir darantys teigiamą įtaką visai 

mokyklos bendruomenės veiklai Meno 

mokyklos ryšiai su šalies, užsienio švietimo bei 

kitomis institucijomis. 

6. Plėtoti mokytojų tėvų bendradarbiavimą 

ugdant ir auklėjant mokinius, plačiau įtraukiant 

tėvus į mokyklos bendruomenės veiklą. 

7. Per projektinę veiklą pritraukti daugiau lėšų, 

kurias galima būtų skirti mokyklos veiklai 

tobulinti. 

bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymo proceso 

ištęstumas, sąlygojantis netolygų mūsų 

mokytojų darbo paskirstymą, patalpų trūkumas, 

gali turėti įtakos mokinių skaičiaus mažėjimui. 

5. Nepakankamasis rajono gyventojų 

domėjimasis vaikų papildomu meniniu ugdymu. 

6. Nestabili ekonominė situacija šalyje: augantis 

nedarbo lygis, gyventojų migracija. 

 

 

III. SKYRIUS  

MOKYKLOS TIKSLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS 
 

 Ugdyti ir plėtoti kiekvieno besimokančiojo menines kompetencijas, leidžiančias 

kūrybiškai spręsti savo kultūrines problemas ir prisitaikyti kintančioje vartotojiškoje aplinkoje. 

 

 

IV. SKYRIUS  

MOKYKLOS UŽDAVINIAI  2020–2021 MOKSLO METAMS 
 

8. Mokyklos uždaviniai 2020–2021 mokslo metams:  

8.1.  Tenkinant mokinio individualius poreikius, sudaryti kūrybai optimalias sąlygas. 

8.2. Meninėmis kompetencijomis formuoti kūrybingą asmenybę, gebančią sėkmingai 

veikti visuomenėje. 

8.3. Skatinti įgytas menines kompetencijas pritaikyti vietos bendruomenės ir 

nacionaliniame socialiniame ir kultūriniame gyvenime 

8.4. Bendradarbiauti su įvairiomis meninio ugdymo įstaigomis ir ieškoti naujų 

bendradarbiavimo ryšių. 

 

 

V. SKYRIUS  

VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ PLANAS 2020–2021  M. M. 

1. Mokomojo kontingento komplektavimas 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1.1. Informacijos apie mokyklos teikiamas 

paslaugas skelbimas, pristatymas 

2020-09 

 per metus 

Administracija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sukomplektuotas ir 

mokslo metams 

pasirengęs mokomasis 

kontingentas – mokiniai, 

mokytojai 
1.2. Konsultacijos ir stojamieji egzaminai 2020-09 

 per metus 

Administracija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Ugdymo procesas 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

2.1. Klasių, mokinių paskirstymas 2020-09  per 

metus 

Direktorius Gerėja ugdymo procesas 

ir jo priežiūra 

 

 

 

2.2. Kabinetų priežiūra Nuolat V. Raudonius 

2.3. Dokumentacijos paskirstymas 2020-09 Direktorius 

2.4. Tvarkaraščių sudarymas Iki 2020-09-20 

per metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

dalykų mokytojai 
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2.5. Mokinių sąrašų pateikimas Iki 2020-09-18 Mokytojai 

2.6. Metodinių grupių veiklos planų 

sudarymas 

Iki 2020-09-20 Mokytojai  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.7. Individualių planų sudarymas Iki 2020-09-18 Mokytojai  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.8. Grupinių disciplinų planų sudarymas  Iki 2020-09-18  Mokytojai  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.9. Pirmokų pasiekimų ir pažangos 

tarpinės peržiūros. 

2020-11 Mokytojai  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.10. Tėvų susirinkimų – akademinių 

koncertų grafikų sudarymas 

2020-12 Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.11. Egzaminų perklausų grafikų 

sudarymas 

2021-02 Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.12. Baigiamųjų egzaminų grafikų 

sudarymas 

2021-03 Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3.  Darbas su mokytojais 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

3.1. Mokyklos metraščio medžiagos 

kaupimo ir sisteminimo darbai 

per metus Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,    

Metodinės grupės 

Papildytas mokyklos 

metraštis 

3.2. Mokytojų darbo krūvių sudarymas 2020-09  per 

metus 

Direktorius Gerai organizuota 

mokytojų veiklos 

priežiūra ir padidėjęs 

mokytojų aktyvumas 

metodinėje, projektinėje 

veikloje. 

3.3. Metodinių grupių susirinkimai per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

3.4. Egzaminų ir perklausų aptarimai 2021-05 Direktorius 

3.5. Projektų rašymas ir įgyvendinimas per metus Administracija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

3.6. Pedagoginių, periodinių ir metodinių 

leidinių reklama bei pagalba ieškant 

įvairių leidinių; muzikos įrašų 

kaupimas 

per metus Bibliotekininkė 

3.7. Metodinių darbų rašymas  per metus Metodinių ratelių 

pirmininkai 

3.8. Periodinių leidinių prenumerata, natų 

ir leidinių kopijavimas 

Nuolat Bibliotekininkė, raštinės 

administratorė 

3.9. Stendų, edukacinių erdvių  

apipavidalinimas 

per metus Dailės metodinė grupė 

3.10. Atvirų pamokų organizavimas ir 

lankymas 

per metus Metodinių ratelių 

pirmininkai 

4. Koncertinė, meninė, projektinė veikla 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

4.1.  Meno atlikėjų iš kitų kultūros ir 

ugdymo įstaigų parodos, koncertai, 

susitikimai, bendradarbiavimas 

per metus Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Aktyvesnis meninės, 

kultūrinės, projektinės 

veiklos propagavimas. 

Sceninės kultūros lygio 

kilimas  

Aktyvesnis 

bendradarbiavimas su 

kitomis meno, kultūros ir 

švietimo įstaigomis 

Kolektyvinių įgūdžių 

formavimas 

  

4.2. Parodų organizavimas Šilalės rajono 

savivaldybėje, Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros centre, Švietimo 

centre, Viešojoje bibliotekoje, Šilalės 

Vlado Statkevičiaus krašto muziejuje, 

rajono bendrojo lavinimo mokyklose 

per metus Dailės metodinė grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.3. Koncertų organizavimas Šilalės Vlado  

Statkevičiaus krašto muziejuje, Šilalės 

rajono savivaldybės kultūros centre 

per metus Muzikos metodinių 

grupių pirmininkai. 

4.4. Dalyvavimas įvairiuose rajono 

rengiamuose koncertuose ir kituose 

per metus Direktorius 
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renginiuose  

4.5. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Rudens lygiadienis“ Pajūrio Švenč. 

Trejybės bažnyčia 

2020-09/10 L. Rupšytė 

4.6. Mokytojos L. Rupšytės, vasaros metu 

pravestų, meninių užsiėmimų su 

Šilalės r. Soc. Paslaugų Laukuvos 

miestelio VDC (vaikų dienos centro) 

vaikais kūrybinių darbų paroda  

„Menas interpretuojant“ 

2020-09, 10 L. Rupšytė 

4.7. Dalyvavimas renginyje  „Šoka visa 

Lietuva“ 

2020-09-18 L. Andrejauskienė 

D. Kononovienė 

J. Bučnienė 

4.8. Vyresnių klasių mokinių erdvinių 

darbų paroda ,,Paukšteliai“ Klaipėdos 

,,Varpelis“ mokykloje-darželyje 

2020-09 S. Dargienė 

4.9. Dalyvavimas Baltų vienybės, rudens 

lygiadienio, laužų sąšaukos koncerte 

ant Medvėgalio kalno 

2020-09-22 J. Bučnienė 

 

4.10. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Vabalėliai“  Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos patalpose  
 

2020-10 L.  Rupšytė 

4.11. 3 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Tapyba plastelinu“ Šilalės r. 

viešosios bibliotekos vaikų skyriuje 

2020-10 S. Dargienė 

4.12. Fortepijono spec. mokinių gamų 

atsiskaitymas 

2020-10-22 D. Bartušienė 

4.13. Popietė-viktorina „Muzikos 

labirintai“, skirta Tarptautinei 

Muzikos dienai paminėti. 

2020-10-01 Visi Dainavimo ir 

teorijos mokytojai 

4.14. Protų mūšis, skirtas M. K. Čiurlionio 

145 gimimo metinėms paminėti, kartu 

su Šilalės, Kvėdarnos, Pajūrio, 

Kaltinėnų, Laukuvos klasių mokinių 

komandomis. Vedėja Rima 

Norvilienė. 

2020-10/11 Dainavimo ir teorijos 

metodinė grupė 

 Kryžiažodžių ir galvosūkių valanda 

„Muzikinė karuselė“ 

2020-10 D. Vorienė 

4.15. 3 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Portetai” Šilalės r. viešosios 

bibliotekos vaikų skyriuje 

2020-11 S. Dargienė 

4.16. Patriotinės – kariškos dainos festivalis 

„Marš marš, kareivėliai“ 

2020-11 D. Krasauskienė 

4.17. Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Kas 

stiklainyje gyvena?”   D. Poškos 

Baublių muziejuje  

2020-11 L.  Rupšytė 

4.18. Gitaros spec. techniniai atsiskaitymai 2020-11 A. Morozov 

4.19. Smuiko spec. techniniai atsiskaitymai 2020-11  L. Bagdonienė 

4.20. Chorinės muzikos vakaras „Draugai 

draugams“ Skirta minint Šv. Cecilijos 

– muzikantų, dainininkų globėjos 

dieną 

2020-11-20 R. Ramanauskienė 

4.21. Liaudiškos muzikos popietė 

„Močiutės skrynią pravėrus“. 

2020-11/12 D. Krasauskienė 

D. Vorienė 

4.22. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Žiemos grimasos” Šilalės r. viešosios 

bibliotekos vaikų skyriuje 

2020-12 L.  Rupšytė 

4.23. Adventiniai – Kalėdiniai koncertai, 

ansamblių vakaras 

2020-12 Dainavimo ir teorijos 

metodinė grupė 

4.24. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Ledo gėlės“  Telšių vyskupijos 

Luokės Visų Šventų bažnyčioje 

2020-12 L.  Rupšytė 

4.25. Kalėdinis ansamblių vakaras 2020-12-15 D. Bartušienė 
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(dalyvauja įvairių specialybių ir klasių 

mokiniai) 

4.26. Dalyvavimas rajoninėje Kalėdinėje 

mugėje 

2020-12 I. Venckienė,  S. 

Dargienė,  L. Rupšytė ir 

jų mokiniai 

4.27. Meninis užsiėmimas ,,Kalendoriaus 

kūrimas” su Šilalės r. Soc. Paslaugų 

Laukuvos miestelio VDC (vaikų 

dienos centro) vaikais 

2020-12 L.  Rupšytė 

 

4.28. Meninis projektas ,,Kalėdiniai 

dovanėlių papuošimai” su  Laukuvos 

miestelio VDC (vaikų dienos centro) 

vaikais ir Asociacijos ,,Laukuviečiai” 

savanorėmis 

2020-12 L.  Rupšytė 

 

4.29. Pajūrio 2-5 kl. mokinių erdvinės 

plastikos darbų paroda ,,Pieštukinės”  

Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijoje 

2020-12 S. Dargienė 

4.30. Vyresnių klasių erdvinės plastikos 

darbų ,,Šerkšnas” Šilalės meno 

mokyklos interjere 

2020-12 S. Dargienė  

4.31. Mokyklos dekoravimas  Kalėdoms 2020-12 Visi mokytojai 

4.32. Meno mokyklos šokėjai miesto 

eglutės įžiebimo šventėje 

2020-12  L. Andrejauskienė,  

A. Danisevičienė 

4.33. I pusmečio Kalėdinis koncertas 2020-12 Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų metodinė 

grupė 

4.34. Šokių studijos „Lokysta“  Kalėdinis 

koncertas „Kalėdų pasaka“ 

2020-12-18 L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

4.35. Mokinių piešinių paroda ,,2021-ųjų 

kalendorius“ Vl.Statkevičiaus 

muziejuje. 

2021-01 L.  Rupšytė 

 

4.36. 1-2 klasės  mokinių piešinių paroda 

,,Linksmieji gyvūnėliai“ Šilalės r. 

viešosios bibliotekos vaikų skyriuje 

2021-02 I. Venckienė 

4.37. Fortepijono spec. mokinių gamų 

atsiskaitymas 

2021.02.23 D. Bartušienė 

4.38. Šokių studijos „Lokysta“ dalyvavimas 

kovo 11-osio šventėje 

2020-03-11 L. Andrejauskienė 

4.39. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

Upynos liaudies amatų muziejuje 

2021-03 L.  Rupšytė 

 

4.40.  Mokinių kūrybinių darbų paroda 

Telšių vyskupijos Luokės Visų Šventų 

bažnyčioje 

2021-03 L.  Rupšytė 

 

4.41. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Linksmieji paukšteliai“ Šilalės r. 

viešosios bibliotekos vaikų skyriuje   

2021-03 L.  Rupšytė 

 

4.42. Gitaros spec. techniniai atsiskaitymai 2021-04 A. Morozov 

4.43. Smuiko spec. techniniai atsiskaitymai 2021-04 L. Bagdonienė 

4.44. Koncertas-susirinkimas, skirtas 

Motinos dienai 

2021-04-30 D. Bartušienė 

4.45. 4-6 klasių mokinių piešinių paroda 

,,Augalų pasaulis“  Šilalės V. 

Statkevičiaus muziejuje 

 

2021-04 I. Venckienė 

4.46. 3 klasės mokinių piešinių paroda 

,,Linksmosios raidelės“ Šilalės 

švietimo pagalbos tarnybos patalpose  
 

2021-04 S. Dargienė 

4.47. Popietė-koncertas „Mūsų dainos tau, 

mamyte“, kartu su Pajūrio, Kaltinėnų, 

Kvėdarnos, Šilalės 

skyrių mokiniais, skirtas Mamos 

dienai paminėti. 

2021-05 Dainavimo ir teorijos 

metodinė grupė 
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4.48. Koncertas-susirinkimas  „Mano 

šeima“  

2021-05 Dainavimo ir teorijos 

metodinė grupė 

4.49. Kompozicijos 4-6 kl. mokinių 

kūrybinių darbų paroda Šilalės r. sav. 

Viešojoje bibliotekoje 

2021-05 A. Zaikauskas  

4.50. Mokinių kūrybinių darbų  paroda ,,Kai 

kvepia kava...“ Šilalės V. 

Statkevičiaus muziejuje 

2021-05 L.  Rupšytė 

 

4.51. ,,Dailės dienos“ meninės 

improvizacijos 
2020-05-06 Dailės metodinė grupė 

4.52. II pusmečio akademinis koncertas 2021-05/06 Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų metodinė 

grupė 

4.53. Didžiausio piešinio rekordo siekimas 2021-05 S. Dargienė,  

I. Venckienė 

4.54. Respublikinis projektas „Gatvės 

muzikos diena“ 

2020-05 Šokio metodinė grupė  

4.55. Diplominių dailės skyriaus absolventų 

darbų paroda   

2021-06 

2022-06  

Dailės metodinė grupė 

 

4.56. Mokinių piešinių paroda ,,Žydėjimas“ 

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

patalpose 

2021-06 S. Dargienė 

5.  Konkursai, festivaliai 

Nr.  Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

5.1. Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų 

organizatorių rengiami rajono, 

respublikiniai, tarptautiniai dailės, 

choreografijos, muzikos konkursai, 

projektai 

Nuolat Metodinės grupės  

Administracija 

Aktyvus dalyvavimas ir 

mokyklos vardo 

garsinimas Lietuvoje ir 

užsienyje 

5.2. Šokių festivalis-konkursas „Rudeninės 

žvaigždės“ Klaipėdoje 

2020-09- 26  L. Andrejauskienė 

5.3. Respublikinis liaudiškų šokių 

festivalis „Jaunimėlis pasišok“ 

Kuršėnai 

2020-10 mėn. L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

5.4. 2020 m. pučiamųjų instrumentų 

orkestrų čempionatas 

2020-11 Mikas Karosas 

5.5. Smuiko spec. mokinių lietuviškos 

pjesės konkursas 

2020-11 L. Bagdonienė 

5.6. Tarptautinis šokių konkursas „Merry 

Christmas, Baltic Amber Riga“ 

2020-12 mėn L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

5.7. Tarptautinis šokių konkursas „Merry 

Christmas, Baltic Amber Jurmala“ 

2021-03 mėn L. Andrejauskienė, 

D. Kononovienė 

5.8. Fortepijono spec. mokinių ,,Pjesių 

konkursas“ 

2021-03-23 D. Bartušienė 

5.9. Respublikinis liaudiškų  šokių 

festivalis Joniškyje 

2021-04 mėn. L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

 

5.10. Respublikinis  šokių festivalis 

Gargžduose 

2021-05 mėn. L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

 

6.  Darbas su tėvais 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

6.1. Kalėdiniai vaikų koncertai ir tėvų 

susirinkimai 

2020-12 Visų muzikos 

mokomųjų dalykų 

mokytojai 

Glaudesnis mokytojų – 

mokinių -  tėvų  

bendravimas, tėvų 

įtraukimas į mokyklos 

kultūrinę veiklą. 
6.2. Šokio klasės tėvų susirinkimai 2020-09-17 

2020-12-17 

2020-06-02 

 

Visi skyriaus mokytojai 

6.3. Kalėdinė mokinių paroda ir tėvų 

susirinkimas 

2020-12 L.  Rupšytė 

 

6.4. Mokinių paroda ir tėvų susirinkimas 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijoje 

2020-12 S. Dargienė 
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6.5. Kalėdiniai koncertai dalyvaujant 

tėveliams ir tėvų susirinkimai 

2020-12 Fortepijono, smuiko ir 

gitaros mokytojai 

6.6. Mokinių piešinių paroda  Šilalės r. 

viešosios bibliotekos vaikų skyriuje  ir 

tėvų susirinkimas 

2021-03 L.  Rupšytė 

 

6.7. Paroda ir tėvų susirinkimas  Šilalės 

V.Statkevičiaus muziejuje 

2021-04 I. Venckienė 

6.8. Paroda ir tėvų susirinkimas  Šilalės 

V.Statkevičiaus muziejuje 

2021-05 L.  Rupšytė 

 

6.9. Koncertas Motinos dienai ir tėvų 

susirinkimas 

2021-04-30 Fortepijono, smuiko ir 

gitaros mokytojai  

7.  Metodiniai pranešimai,  kita metodinė veikla 

Nr.  Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

7.1. Metodinių grupių posėdžiai Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės patirties 

mokykloje ir už jos ribų, 

sklaida 7.2. Šokio metodinės grupės susirinkimai 2020-09-09 

2020-09-29 

2020-11-11 

2020-12-18 

2021-01-29 

2021-02-17 

L. Andrejauskienė 

7.3. Dailės metodinės grupės susirinkimas 2020-09-09 L. Rupšytė 

7.4. Mokymasis dirbti su nuotolinio 

mokymo programa „Zoom“ 

2020-09 mėn. Visi šokio skyriaus 

mokytojai 

7.5. Metodinės medžiagos ruošimas vaikų 

mokymuisi nuotoliniu būdu 

2020-09-10 mėn Visi šokio skyriaus 

mokytojai 

7.6. Akordeono ir liaudies instrumentų 

metodinės grupės susirinkimas  

2020-09-14 J. Bučnienė 

 

7.7. Metodinis pranešimas „Kas svarbiau: 

talentas ar sunkus darbas?“ 

2020-10/11 J. Bučnienė 

 

7.8. Metodinis seminaras Šilalės rajono 

muzikos mokytojams Šilalės švietimo 

pagalbos tarnyboje – „Pasiruošimas 

Muzikos olimpiadai“. 

2020-11 D. Krasauskienė 

7.9. Seminaras šokio mokytojams  2020-11-06 L. Andrejauskienė,  

D. Kononovienė 

7.10. Paskaita ir koncertas skirtas L. 

Bethoveno 250-ųjų gimimo metinių 

minėjimui ir mokinių supažindinimui 

su pasaulinio garso kompozitoriumi 

2020-11-24 D. Bartušienė 

7.11. Egzaminų ir perklausų aptarimai: 

 

 

 

 

2021-02-06 

2021-03-26 

2021-04-23 

2021-05-28 

2021-06-09 

J. Bučnienė 

7.12. Metodinė kūrybinė kanklių pamoka su 

mokiniais „Cirulielis“ 

2021-02 J. Bučnienė 

7.13. Metodinis pranešimas „Ugdymo 

šokiu“ 

2021-03 mėn. D. Kononovienė 

7.14. Metodinių grupių narių dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

Per metus Metodinės grupės  

7.15. Choreografų kursai Birštone 2021-06-21-25 L. Andrejauskienė, D. 

Kononovienė 

 

8.  Atviros pamokos 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

8.1. Atvira integruota chorinio 

dainavimo ir muzikos istorijos 

pamoka, skirta M. K. Čiurlionio 

145 gimimo metinėms 

paminėti. 

2020-10 D. Zlotnikovienė, D. 

Vorienė, 

R. Ramanauskienė 

 

8.2. Mokytojos D. Bartušienės atvira 

pamoka ,,Fortepijoninės technikos 

tobulinimas, pratimai ir gamų 

2020-10-20 D. Bartušienė  
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grojimas“ 

8.3. Dvibalsis dainavimas 2kl. 2020-11 L. Kaziukonienė  

8.4. Atvira  sceninio šokio pamoka 

 

2020-12 L. Andrejauskienė 

D. Kononovienė 

 

8.5. Mažoro ir minoro sugretinimas 2kl. 2021-01 V. Gailevičienė  

8.6. Atvira choro pamoka-repeticija 2021-04/05 D. Krasauskienė  

8.7. Atvira choro pamoka. 2021-04 R. Ramanauskienė Praktinės pedagoginės 

patirties sklaida 

kolektyve 
8.8. Atvira solfedžio pamoka 

kūrybiškumui lavinti. 

2021-03 D. Vorienė, L. 

Venckuvienė. 

8.9. Intervalai 5 kl. 2021-03 A. Šniaukas 

8.10. Mokytojos L. Rupšytės  atvira 

netradicinė pamoka su Šilalės r. Soc. 

Paslaugų Laukuvos miestelio VDC 

(vaikų dienos centro) vaikais tema 

,,Tapome medžius“ 

2021-03 L.  Rupšytė 

 

9.  Mokytojų tarybos posėdžiai 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

9.1. Dėl veiklos plano, ugdymo plano, 

metodinių grupių planų, atestacijos, 

dokumentacijos,  einamųjų klausimų. 

2020-09-10 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokyklos organizacinės, 

ugdomosios  veiklos 

klausimų sprendimas, 

analizė, informacijos 

sklaida 

 

 

9.2. Dėl mokyklos I  pusmečio veiklos 

analizės ir aptarimo 

2021-01 Direktorius 

 

9.3. Dėl leidimo laikyti egzaminus 2021-04 Direktorius 

9.4. Dėl pažymėjimų išdavimo, kėlimo į 

aukštesnes klases, 2019–2020 m. m. 

veiklos analizės, aptarimo 

2021-06 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

9.5. Dėl kitų svarbių  klausimų Per metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10.  Mokyklos tarybos posėdžiai  

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

10.1. Dėl  pritarimo ugdymo planui,  

veiklos programai, kitų svarbių 

klausimų atleidimo nuo mokesčio už 

mokslą, instrumentų nuomos 

2020-09-10 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Sistemingas mokyklos 

organizacinės, 

ugdomosios  veiklos 

klausimų sprendimas, 

analizė, informacijos 

sklaida 

 

 

 

 

10.2. Dėl atleidimo nuo mokesčio už 

mokslą I pusmetyje 

2020-09-21 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10.3. Dėl 2021  m. mokyklos biudžeto 

svarstymo 

2020-11 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10.4. Dėl atleidimo nuo mokesčio už 

mokslą II  pusmetyje 

2021-01-21 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

10.5. Dėl kitų svarbių einamųjų  klausimų  Per metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

11.  Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

11.1. Dėl mokytojų atestacijos Per metus Direktorius Sistemingas mokyklos 

mokytojų atestacijos 

klausimų sprendimas, 

vykdymas, priežiūra 

11.2. Dėl mokytojų atestacijos veiklos 

plano 

2021 -10 Direktorius  

 

12.  Vidaus darbo priežiūra 

Nr. Veiklos priemonės Terminas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

12.1. Mokyklos klasių Kaltinėnuose, 

Kvėdarnoje, Laukuvoje, Pajūryje 

darbo patikra 

2020-11 

2021-03 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Geresnė mokyklos 

veiklos vidaus darbo  

kontrolė ir priežiūra 

Sistemingas informacijos 

kaupimas ir analizė 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas ir analizė 

 

 

12.2. Pamokų, atvirų pamokų, paskaitų, 

seminarų, kursų kontrolė  

Per metus Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

Metodinių ratelių 

pirmininkai 

12.3. Mokinių pažangos ir pasiekimų 

patikrinimas 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

12.4. Metodinių grupių veiklos kontrolė  Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus  
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PRITARTA                                                                   

Mokytojų tarybos posėdyje                                             

2020-09-10, protokolo Nr. V6-5 

 

 

PRITARTA                                                                   

Mokyklos tarybos posėdyje                                             

2020-09-10, protokolo Nr. V5-3 

 

 

 

  

pavaduotojas ugdymui 

12.5. Koncertinės ir konkursinės veiklos 

kontrolė 

 

Per metus Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 


